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Анотація 

Розраховано надходження побічної продукції у ґрунт від сільськогосподарських культур в умовах ін-

тенсивних сівозмін та накопичення основних елементів живлення. В умовах сучасних сівозмін з обмеже-

ним набором культур, найбільше надійде у ґрунт органічної маси післяжнивних решток кукурудзи – 8,5–

15,6 т/га. Проте, найбільше накопичення азоту у ґрунті буде спостерігатись при заорюванні побічної про-

дукції кукурудзи і соняшнику – 62,9 – 115,4 т/га; фосфору і калію – при заорюванні соняшнику – 34,3 – 

53,2 т/га та 217,6 – 337,4 т/га відповідно. 

Abstract 
The inflow of by-products into the soil from crops in the conditions of intensive crop rotations and accumu-

lation of basic nutrients is calculated. In the conditions of modern crop rotations with a limited set of crops, the 

organic mass of post-harvest residues of corn will enter the soil the most - 8.5–15.6 t / ha. However, the largest 

accumulation of nitrogen in the soil will be observed during the plowing of by-products of corn and sunflower - 

62.9 - 115.4 t / ha; phosphorus and potassium - when plowing sunflower - 34.3 - 53.2 t / ha and 217.6 - 337.4 t / 

ha, respectively. 

Ключові слова: рослини, побічна продукція, біомаса, ґрунт, удобрення. 

Keywords: plants, by-products, biomass, soil, fertilizers. 

 

Вступ. В умовах нестачі органічних добрив в 

Україні великий акцент робиться на використанні 

побічної продукції рослинництва для поповнення 

запасів органічної речовини ґрунту. 

При розкладанні кореневих та післяжнивних 

решток зернових культур, у зв’язку з відносно низь-

ким вмістом у їхньому складі азоту, процеси міне-

ралізації переважають над процесами гуміфікації, 

оскільки безазотисті гумусові сполуки нестійкі і до-

сить швидко мінералізуються. Встановлено, що для 

кореневих решток озимої пшениці коефіцієнт 

гуміфікації знаходиться в межах 0,15–0,18 (С:N = 

35-40:1), для соломи – близько 0,10 (С:N=80:1). За 

рахунок широкого співвідношенням у соломі С:N 

під час її розкладання, мікроорганізми споживають 

мінеральний азот з ґрунту. За даними Кононової 

коефіцієнт гуміфікації органічних добрив стано-

вить 0,2–0,3 (С:N = 25-35:1) [1]. При розкладанні 

соломи до ґрунту надходить не тільки певна кіль-

кість необхідних рослинам мінеральних сполук, але 

й багато вуглекислого газу (від 25 % від загальної 

маси соломи). Сполучаючись з водою, він утворює 

вугільну кислоту, яка сприяє переводу у розчинну 

форму певної кількості поживних елементів ґрунту. 

Солома поліпшує повітряний і поживний режими 

рослин. 

При розкладанні внесеної в ґрунт соломи пере-

важають два основних процеси трансформації ор-

ганічної речовини до кінцевих продуктів: вуглекис-

лоти, води і мінеральних елементів (мінералізація) 

і до утворення стабільних гумусових речовин 

(гуміфікація). 

Розклад рослинних решток у ґрунті проходить 

повільно і залежить від якості їхнього загортання і 

погодних умов. Встановлено, що за 2,5 – 4 місяці 

розкладається до 46 % соломи, за півтора-два роки 

– до 80 %, решта – пізніше. При розкладанні 1 кг 

соломи в ґрунті, вже через 3 місяці, утворюється 

близько 50 г гумусу, а через 2 роки новоутворення 

закінчується, досягаючи максимального значення – 

близько 90 – 100 г. Новоутворені гумусові речо-

вини належать до складу так званого «поживного 

гумусу», а через 4 роки відзначається їх зменшення 

до 70 г [2]. 

Для більш ефективного використання пожнив-

них решток, зокрема соломи, на даний час є мож-

ливість використовувати новітні технології та пре-

парати, які за своєю природою є своєрідними 

біологічними каталізаторами. Так, наприклад, ком-

плексний біопрепарат Біодеструктор стерні за раху-

нок наявності комплексу життєздатних мікроор-

ганізмів (бактерії-азотофіксатори, фосфатмобілізу-

ючі та молочнокислі бактерії, продуценти целюлоз 

та інші), покращує функціонування взаємодію 

хімічних, фізичних, біологічних факторів ґрунту, 

які обумовлюють покращення його родючості. Всі 

корисні мікроорганізми біодеструктора стерні та 
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місцевої мікрофлори, розмножуючись, за рік утво-

рюють до 5 т/га власної біомаси, яка після відми-

рання є цінним джерелом живлення для мікроор-

ганізмів і рослин. Подібною дією відзначаються та-

кож препарати Екстерн, Органік-баланс [1]. 

Враховуючи видове обмеження культур, що 

вирощуються у сучасних сівозмінах, яке представ-

лене пшеницею озимою, кукурудзою, соєю, соняш-

ником, ріпаком озимим, саме з цих культур необ-

хідно максимально використати побічну продукцію 

для поповнення запасів гумусу у ґрунті. 

Мета роботи – провести розрахунок обсягів 

стерньових і стеблових решток, що можуть попов-

нити запас органічної речовини ґрунту в умовах су-

часних інтенсивних сівозмін з обмеженим набором 

культур. 

Матеріали і методи. Дослідження проводи-

лося математично-розрахунковим способом на ос-

нові співвідношення основної та побічної продукції 

основних культур, їх середньої та максимальної 

урожайності за даними Державної служби стати-

стики України та довідкових показників вмісту по-

живних речовин у побічній продукції основних по-

льових культур. 

Результати та обговорення. Обсяги стернь-

ових і стеблових решток, що можуть поповнити за-

пас органічної речовини ґрунту в умовах сучасних 

сівозмін на пряму залежать від величини основного 

урожаю (зерна чи насіння). Співвідношення уро-

жайності зерна пшениці до маси її соломи, стано-

вить 1 до 1,1; кукурудзи і ріпаку – 1 до 1,3; соняш-

ника – 1 до 1,9; сої – 1 до 1,4. 

За урожайності зерна пшениці 4 т у полі зали-

шається 4,5–5 т соломи. В ній міститься 20 кг азоту, 

10 кг фосфору, 140 кг калію і кальцій, по 8–10 кг 

сірки та понад 400 г мікроелементів [3]. 

В кукурудзи за урожайності зерна 6 т/га зали-

шається 7,8 т/га рослинних решток з вмістом у них 

58 кг азоту, 23 кг фосфору, 127 кг калію, а також 

сірка, магній, мікроелементи [3]. 

В рештках соняшника масою 5,7 т при урожай-

ності насіння 3 т/га вміст азоту складає 80 кг, фос-

фору – 40 кг, калію – 253 кг, кальцію – 87 кг та маг-

нію – 34 кг [3]. Солома ріпаку – від 2 до 6 т/га, 

рівноцінна внесенню 15 – 20 т/га органічних до-

брив. Після її мінералізації в ґрунт надходить 60 – 

65 кг/га азоту, 32 – 36 кг/га фосфору і 55 – 60 кг/га 

калію [4]. 

При середній у 2019 році в Україні урожай-

ності зерна пшениці озимої 4,2 т/га, утворення 

побічної продукції становитиме 4,6 т/га. Проте, 

орендні високоінтенсивні господарства нашої дер-

жави часто досягають урожайності зерна пшениці 

озимої 7,5 т/га. За такої урожайності обсяг утво-

рення побічної продукції становитиме 8,3 т/га 

(табл. 1). 

У 2019 році середня урожайність зерна куку-

рудзи в нашій країні становила 6,5 т/га. За такої 

урожайності кожен гектар її посіву утворить 8,5 т 

побічної продукції. Максимальна урожайність 

зерна кукурудзи у господарствах сягає 12,0 т/га. За 

такого показника, накопичення побічної продукції 

із стебел кукурудзи становитиме 15,6 т/га. 

 

Таблиця 1 

Обсяги утворення побічної продукції рослин у інтенсивній сівозміні 

Культура 

Співвідношення Середнійобсяг Максимальний 

зерна до побічної утворення обсяг утворення 

продукції побічної побічної 

 продукції, т/га продукції, т/га 

Пшениця озима 1:1,1 4,6 8,3 

Кукурудза 1:1,3 8,5 15,6 

Соняшник 1:1,9 4,9 7,6 

Ріпак озимий 1:1,3 3,6 5,2 

Соя 1:1,4 3,2 5,6 

 

Урожайність насіння соняшника становила у 

2019 році 2,6 т/га. Це дозволить накопичити на кож-

ному га поля 4,9 т побічної продукції соняшника. 

Максимально можлива урожайність соняшника у 

господарствах сягає 4,0 т/га. За неї поля можуть 

накопичити 7,6 т/га стеблових решток. 

Ріпак озимий забезпечує в Україні уро-

жайність насіння в середньому 2,8 т/га. За такої 

урожайності насіння обсяг утворення побічної про-

дукції становитиме 3,6 т/га. Максимальний збір 

насіння соняшнику складає 4,0 т/га. За таких умов 

буде накопичено 5,2 т/га стеблових решток ріпаку 

озимого.Соя у 2019 році забезпечила середню уро-

жайність насіння 2,3 т/га.  

Кожен гектар цієї культури повернув у ґрунт 

3,2 т побічної продукції. При максимальній уро-

жайності насіння сої, що характерна для госпо-

дарств України – 4,0 т/га, вміст побічної продукції 

у ґрунті становитиме 5,6 т/га. 

Отже, серед традиційних культур інтенсивних 

сівозмін в Україні, найбільша маса побічної про-

дукції, за середньої урожайності зерна і насіння, 

формується на посівах кукурудзи – 8,5 т/га. Соняш-

ник забезпечить надходження побічної маси у ґрунт 

на 42,4 % менше – 4,9 т/га, пшениця озима – на 

45,9% менше – 4,6 т/га. Найменша маса побічної 

продукції накопичується при вирощуванні ріпаку 

озимого – 3,6 т/га та сої – 3,2 т/га. Це, відповідно, 

на 57,6% та 62,4 % менше, ніж утвориться побічної 

продукції на посівах кукурудзи. 

Проте, у господарствах, де вносять високі 

норми мінеральних добрив, відповідно отримують 

більший обсяг післяжнивних решток. Зокрема маса 

побічної продукції кукурудзи може зростати на 
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45,5% – до 15,6 т/га, пшениці озимої – на 44,6 % – 

до 8,3 т/га, соняшнику – на 35,5% – до 7,6 т/га, сої – 

на 42,9% – до 5,6 т/га, ріпаку озимого – на 30,8% – 

до 5,2 т/га. 

За інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур кукурудза зберігає 

лідируючі позиції щодо обсягів утворення побічної 

продукції, що у 1,9 рази формує більшу біомасу 

побічної продукції, ніж пшениця озима, у 2,1 рази – 

ніж соняшник, у 2,8 рази – ніж соя та у 3,0 рази – 

ніж ріпак озимий. 

Найвищий вміст азоту у побічній продукції, 

згідно довідкових даних, має ріпак озимий – 16,3 

кг/т, соняшник – на 14,1% менше, соя – на 26,4%, 

кукурудза – на 54,6%, пшениця озима – на 73,0% 

менше (табл. 2). 

Найвищий вміст фосфору також має побічна 

продукція ріпаку озимого – 9,0 кг/т, що на 22,2 % 

більше, ніж соняшника, на 60,0% – ніж сої, на 67,8% 

– ніж кукурудзи та на 75,6% більше, ніж пшениці 

озимої. 

Найвищий вміст калію має побічна продукція 

соняшника – 44,4 кг/т. Це на 30,0% більше, ніж 

пшениці озимої, на 63,3% – ніж кукурудзи, на 

66,3% – ніж ріпаку озимого та на 88,7% більше, ніж 

сої. 

Таблиця 2 

Вміст основних макроелементів у побічній продукції рослин, кг/т 

Культура N P K 

Пшениця озима 4,4 2,2 31,1 

Кукурудза 7,4 2,9 16,3 

Соняшник 14,0 7,0 44,4 

Ріпак озимий 16,3 9,0 15,0 

Соя 12,0 3,6 5,0 

 

Отже, найвищий вміст азоту і фосфору містить 

побічна продукція ріпаку озимого, а найменший – 

пшениці озимої; найвищий вміст калію має побічна 

продукція соняшника, а найменший – сої. 

За середної урожайності зерна та насіння поль-

ових культур, при заорюванні решток, найбільше 

азоту надійде у ґрунт при вирощуванні соняшнику 

– 68,6 кг/га. Це на 14,5% більше, ніж при зао-

рюванні побічної продукції ріпаку озимого, на 8,3% 

більше – ніж кукурудзи, на 44,0% – ніж сої (табл. 

3.). 

Таблиця 3 

Обсяги накопичення у ґрунті основних макроелементів при заорюванні рослинних решток побічної про-

дукції рослин, кг/га 

 Культура  Надійде у грунт за технології вирощування культур  

   традиційної   інтенсивної  

   N  P  K N P  K 

 Пшениця  20,24  10,12  143,06 36,52 18,26  258,13 

 озима           

 Кукурудза  62,90  24,65  138,55 115,44 45,24  254,28 

 Соняшник  68,60  34,30  217,56 106,40 53,20  337,44 

 Ріпак  58,68  32,40  54,00 84,76 46,80  78,00 

 озимий           

 Соя  38,40  11,52  16,00 67,20 20,16  28,00 

 

Найбільше фосфору у грунт надійде при зао-

рюванні побічної продукції соняшнику – 34,3 кг/га, 

що на 5,5% більше, ніж від ріпаку озимого, на 

28,1% – ніж від кукурудзи, на 66,4% – ніж від сої та 

на 70,5% більше – ніж від пшениці озимої. 

Після вирощування соняшнику у ґрунті нако-

пичується найбільше калію – 217,6 кг/га, що на 

34,2% більше, ніж після пшениці озимої, на 36,3% 

– ніж після кукурудзи, на 75,1% – ніж після ріпаку 

та на 92,6% більше – ніж після сої. За інтенсивних 

технологій вирощування культур, найбільше азоту 

накопичується на посівах кукурудзи – 115,4 кг/га, 

що на 7,8% більше, ніж після соняшнику, на 26,6% 

– ніж після ріпаку озимого, на 41,8% – ніж після сої 

та на 68,4% більше – ніж після пшениці озимої. 

Найбільше фосфору накопичується на посівах 

соняшнику – 53,2 кг/га, що на 12,0% більше, ніж на 

посівах ріпаку озимого, на 15% – ніж кукурудзи, на 

62,1%– ніж сої та на 65,7% більше – ніж на посівах 

пшениці озимої. 

Найбільше калію, за інтенсивних технологій 

вирощування, накопичується на посівах соняшнику 

– 337,44 кг/га, що на 23,5% більше, ніж на посівах 

пшениці озимої, на 24,6% – ніж кукурудзи, на 

76,9% – ніж ріпаку озимого та на 91,7% більше – 

ніж на посівах сої. 

Отже, найбільше поживних речовин азоту, 

фосфору і калію за традиційних технологій виро-

щування, надійде у ґрунт з післяжнивними решт-

ками соняшнику, а за інтенсивних технологій виро-

щування – азоту – після кукурудзи, фосфору і калію 

– після соняшнику. Найменше накопичення азоту і 

фосфору від післяжнивних решток спостерігати-

меться за вирощування пшениці озимої, а калію – 

за вирощування сої. 

Висновки. В умовах сучасних сівозмін з обме-

женим набором культур, найбільше надійде у ґрунт 
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органічної маси післяжнивних решток кукурудзи – 

8,5–15,6 т/га. Проте, найбільше накопичення азоту 

у ґрунті буде спостерігатись при заорюванні побіч-

ної продукції кукурудзи і соняшнику – 62,9 – 115,4 

т/га; фосфору і калію – при заорюванні соняшнику 

– 34,3 – 53,2 т/га та 217,6 – 337,4 т/га відповідно. 
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Кукуруза является одной из наиболее распро-

страненных в мире злаковых культур. По площади 

посева в мире она занимает третье место (после 

пшеницы и риса), а в группе зернофуражных куль-

тур – первое. 

В последнее время широкое распространение 

получила лопающаяся кукуруза. Продуктом пере-

работки зерна лопающейся кукурузы является поп-

корн, который отличается низкой калорийностью, 

высоким содержанием углеводов и клетчатки. 

В России лопающаяся кукуруза до сих пор не 

нашла широкого распространения. Сдерживающий 

фактор – недостаточное количество высокотехно-

логичных гибридов [1]. 

В связи с этим, целью данного исследования 

было сравнение гибридов лопающейся кукурузы по 

продуктивности и технологическим качествам 

зерна. 

Опыт по изучению продуктивности и техноло-

гических качеств гибридов лопающейся кукурузы 

был проведен на опытном поле ФГБНУ «НЦЗ им. 

П.П. Лукьяненко». 

В схему опыта входили следующие варианты: 

1. Российская лопающаяся 3 – стандарт 

2. Гибрид ЛЛ 31496-2-1-1хКр 804 

3. Гибрид R997х72112125-1-1 

4. Гибрид SH 4024 

5. Гибрид 72112125-1-1хM2123-1-1 

Сорт Российская лопающаяся 3 включен в Гос-

ударственный реестр в 2008 году. Он был рекомен-

дован для возделывания на зерно. Это среднеспе-

лый сорт с вегетационным периодом 115 дней. 

Гибрид ЛЛ 31496-2-1-1хКр 804 относится к 

группе с желто-оранжевым лопающимся типом 

зерна. Коэффициент увеличения объема зерна при 

поджаривании составляет 1:35. 

Гибрид R997х72112125-1-1 Гибрид относится 

к группе с желто-оранжевым лопающимся типом 

зерна. Коэффициент увеличения объема зерна при 

поджаривании составляет 1:39. 

Гибрид SH 4024 относится к группе с желто-

оранжевым лопающимся типом зерна. Коэффици-

ент увеличения объема зерна при поджаривании со-

ставляет 1:36. 

Гибрид 72112125-1-1хM2123-1-1 Гибрид отно-

сится к группе с желто-оранжевым лопающимся 

типом зерна. Коэффициент увеличения объема 

зерна при поджаривании составляет 1:38 [3]. 

Опыты по изучению новых гибридов лопаю-

щейся кукурузы проводили по методике государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур с учетом общепринятой для зоны техноло-

гии. 

Общая площадь делянки – 28 м2, учетная – 14 

м2. Ширина междурядий 70 см, густота стояния 60 

тыс. растений/га. Размещение делянок – системати-

ческое. Повторность опыта четырехкратная [2]. 

Погодные условия в период вегетации куку-

рузы сложились относительно не благоприятно для 

ее роста и развития. 

Полученные экспериментальные данные 

оценки гибридов лопающей кукурузы по морфо-

биологическим признакам приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Морфологические и биологические признаки гибридов лопающейся кукурузы. 

Вариант 
Высота растений, 

см 

Высота прикрепле-

ния початка, см 

Количество дней от 

всходов до цветения 

початка 

Российская лопающаяся 3 (st) 190,0 85 58 

ЛЛ 31496-2-1-1хКр 804 220,5 80 63 

R997х72112125-1-1 215,5 75 60 

SH 4024 228,5 74 60 

72112125-1-1хM2123-1-1 225,0 85 57 

 

По высоте, растения изучаемых гибридов пре-

вышали стандарт Российская лопающаяся 3 (190 

см) от 25 до 38 см. Наиболее высоким был гибрид 

SH 4024, имеющий высоту 228 см. 

Высота прикрепления початка наибольшей 

была на контрольном варианте и у гибрида 

72112125-1-1хM2123-1-1. 

У трех гибридов период от всходов до цвете-

ния початка был на уровне 60-63 дня – 

R997х72112125-1-1, SH 4024 (60 дней) и 63 дня у 

ЛЛ 31496-2-1-1хКр 804. Разница со стандартом со-

ставила 2-5 дней. 

Период от всходов до цветения початка у ги-

брида 72112125-1-1хM2123-1-1 был 57 дней, что 

на 1 день меньше стандарта (Российская лопающа-

яся 3). 

Наряду с морфологическими и биологиче-

скими признаками были изучены элементы струк-

туры початка изучаемых гибридов (таблица 2). 
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Таблица 2 

Структура початка гибридов лопающейся кукурузы. 

Вариант Длина початка, см 
Диаметр по-

чатка, см 

Количество зе-

рен в ряду, шт. 

Количество ря-

дов впочатке, 

шт. 

Российская лопающаяся 3 (st) 18,0 4,5 27,5 16 

ЛЛ 31496-2-1-1хКр 804 13,8 2,9 27,3 14 

R997х72112125-1-1 16,9 2,6 33,0 12 

SH 4024 15,5 3,0 31,7 14 

72112125-1-1хM2123-1-1 15,8 3,1 31,4 12 

 

По диаметру початка наибольшими показате-

лями отмечены как гибрид SH 4024 – 3,0 см, так и 

гибрид 72112125-1-1хM2123-1-1 – 3,1 см. Разница 

со стандартом составила 1,4 и 1,5 см. 

Наибольшее количество зерен в ряду было у 

гибридаR997х72112125-1-1 и насчитывало 33,0 

шт., наименьшее 27,3 шт. у гибрида ЛЛ 31496-2-1-

1хКр 804. 

Наблюдались различия у изучаемых гибридов 

лопающейся кукурузы и по количеству рядов в по-

чатке. Количество рядов в початке у изучаемых ги-

бридов варьировала в пределах от 12 штук до 14 

штук. Отклонение от стандарта составило 2-4 штук. 

Важнейшее значение при сравнении гибридов 

лопающейся кукурузы имеет их зерновая продук-

тивность (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Урожайность гибридов лопающейся кукурузы, 2015г. 

Вариант Урожайность ц/га 
Отклонеие 

ц/га % 

Российская лопающаяся 3 (st) 24,68 – – 

SH 4024 26,64 1,96 7,9 

ЛЛ 31496-2-1-1хКр 804 26,99 2,31 9,4 

R997х72112125-1-1 26,03 1,35 5,5 

72112125-1-1хM2123-1-1 26,07 1,39 5,6 

НСР05 0,82 

 

Анализ результатов полевых испытаний ги-

бридов лопающейся кукурузы показал, что ги-

бриды лопающейся кукурузы по урожайности до-

стоверно превышали стандарт Российская лопаю-

щаяся 3 от 1,35 до 2,31 ц/га или от 5,5 до 9,4 %. 

Наивысший урожай зерна в опыте (26,99 ц с 1 га) 

получен у гибрида ЛЛ 31496-2-1-1хКр 804. 
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Анотація 

Метою дослідження є аналіз впливу представників харківської мистецької школи на формування ху-

дожньо-монументального обличчя Кременчука в другій половині XX ст. Основну увагу приділено внеску 

випускників Харківського художньо-промислового інституту, які працювали у Кременчуці. Методологія 

дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів аналізу і синтезу, порівняння та узагаль-

нення. У процесі викладення основних положень статті застосовувалися засоби формального, образно-

стилістичного та порівняльного аналізів, що дозволило визначити стилістичний вплив харківської мисте-

цької школи на художні особливості монументального мистецтва Кременчука у визначений період. Мето-

дологічною засадою дослідження є комплексно-історичний науковий підхід. 

Наукова новизна полягає у тому, що вперше досліджено внесок випускників Харківського худож-

ньо-промислового інституту у створення монументального обличчя Кременчука, уперше введені до нау-

кового обігу твори мистецтва, які формують художньо-монументальний образ міста. 

Висновки. Доведено, що художньо-мистецьке життя та монументальне обличчя Кременчука у другій 

половині XX ст. формувалися під впливом представників харківської мистецької школи. Установлено 

вплив випускників Харківського художньо-промислового інституту на формування власного художньо-

монументального вигляду Кременчука та створення регіонального осередку Спілки художників. 

Abstract 

The purpose of the study is to analyze the influence of the Kharkiv artistic school on formation of artistic 

monumental image of Kremenchuk in the latter half of the 20th century. The primary focus was on the contribution 

of graduates of Kharkiv Art and Industry institute working in Kremenchuk. Methodology is in using of general 

scientific methods of analysis and synthesis, comparison and generalization. In the presentation process of main 

statements of the article the methods of formal, imaginative and stylistic and comparative analyses were used 

which allowed to determine the stylistic influence of Kharkiv artistic school on the artistic characteristic properties 

of monumental art in Kremenchuk in the said period. Methodological basis of the study is a complex historical 

and scientific approach. 

Scientific novelty is that the contribution of graduates of Kharkiv Art and Industry institute in the creation of 

monumental image of Kremenchuk was investigated for the first time, and works of art forming the artistic and 

monumental image of the city are introduced in the scientific usage. 

Conclusions. It was proven that artistic life and monumental image of Kremenchuk in the latter half of the 

20th century were being formed under the influence of representatives of Kharkiv artistic school. The influence of 

graduates of Kharkiv Art and Industry Institute on formation of special artistic and monumental image of Kremen-

chuk and creation of the regional centre of Artists union was determined. 

Ключові слова: Кременчук, монументальне мистецтво, Харківський художньо-промисловий інсти-

тут, регіональне мистецтво, мистецтво другої половини XX ст., Харківська школа монументального мис-

тецтва, художній вигляд міста. 

Keywords: Kremenchuk, monumental art, Kharkiv Art and Industry Institute, regional art, art of the latter 

half on the 20th century, Kharkiv school of monumental art, artistic image of the city. 

 

Study rationale. Actualization of scientists’ at-

tention to artistic image of Ukrainian cities, region art 

schools of Kharkiv, Kyiv, Lviv, to factors which deter-

mined identity of their development and of their influ-

ence on the monumental art in Ukrainian regions, is 

caused by modern tendencies like increasing national 

identity, search for own cultural and historic oneness. 

Realizing and complex research of regional art speci-

ficity, determining the factors which have formed these 

typological signs are important tasks of present-day 

Ukrainian study of art. Artistic life and art process of 

Kremenchuk in the latter half of 20th century are com-

posed of single events and isolated facts nowadays. It 

is needed to determine, analyze and research the special 
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features of establishment, development and predicted 

pattern of artistic life in Kremenchuk in the latter half 

of 20th century to see the full and complete picture of 

developments at that time. 

Researches and publications analysis. Ukrain-

ian art of the latter half of 20th century is an object of 

fundamental works of leading art experts O. 

Rogotchenko [4], G. Sklyarenko [9; 10], R. Yatsiv [10]. 

Individuality of art school of Slobozhanshchyna, in par-

ticular, artistic and monumental art, is reviewed in the 

researches of Putyatin [3]. Kremenchuk scientists L. 

Yevselevskiy, A. Lushakova [2], V. Kovalenko, T. 

Gerasymenko [1], V. Hanko [5; 6] cover the culture and 

art of Kremenchuk in the Soviet times in their re-

searches. Influence of representatives of Kharkiv Art 

and Industrial Institute on formation of artistic and 

monumental image of Kremenchuk in the latter half og 

20th century is not investigated at present. 

Research objective is analysis of influence of rep-

resentatives of Kharkiv artistic school on formation of 

artistic and monumental image of Kremenchuk in the 

latter half of 20th century. The primary focus is on the 

contribution of graduates of Kharkiv Art and Industrial 

Institute working in Kremenchuk. 

Presentation of main material. Due to its attrac-

tive geographic position, Kremenchuk in the post-war 

years was immersed into the industrial rebuilding. Dur-

ing two decades, starting from 1950-s, several indus-

trial giants appeared one after another: KrAZ plant, 

technical carbon plant, carriage constructing, wheel, 

foundry plant and oil refinery, town CHP plant and oth-

ers. At the same time the infrastructure was being built 

– kindergartens, schools, culture palaces, whose spaces 

needed monumental and decorative embellishment. 

The post-war reconstruction of Kremenchuk which was 

almost completely destroyed, meant not only infra-

structure restitution, industrial objects and housing con-

struction. Responsible executives of the region and the 

city paid significant attention to the artistic design of 

new buildings, to monumental art and so on. Monu-

mental sculpture and painting were reviewed as ideo-

logically significant branches of art, necessary for so-

cialistic regime propagation. Understanding of im-

portance of this activity promoted fast development of 

professional art in Poltava region. 

In 1960-s a high priority in visual art development 

in the city was assigned to artistic and industrial stu-

dios, whose unchangeable director for a long time was 

O. Vereshchagin [2, 67]. Their activity was governed 

by Poltava Regional Artist Society, which in 1963, ac-

cording to a decree of USSR Council of Ministers, was 

renamed into Poltava Department of USSR Artistic 

Foundation, which worked under Kharkiv Regional Or-

ganization of Ukrainian Artist Society. In the end of 

1960-s a need in an own Poltava organization appeared. 

In autumn 1970 Poltava Department of Artist Society 

(the 14th in Ukraine) was created. In 1976 Kremenchuk 

society separated from Poltava one. A supposition for 

Kremenchuk organization of Ukrainian Artist Society 

(UAS) creation was presence of sufficient quantity of 

professional artists, large volumes of state orders for 

monumental and decorative works and support of the 

head of Kremenchuk city council V. Kozenko, who 

found possibilities to provide young artists with all the 

necessary conditions for strong performance. 

It is worth to mention that at that time members of 

Kremenchuk organization of Ukrainian SSR Artist So-

ciety performing the orders of agitation and propaga-

tion department of Regional CPSU Committee, could 

not provide the artistic and monumental component of 

the city by their own efforts. Therefore, with the sup-

port of the head of Kremenchuk city council V. 

Kozenko, in 1972 the first artist-monumentalist, S. 

Dereka, a graduate of Kharkiv Art and Industrial Insti-

tute, who studied under supervision of A. Konstantyn-

opolsky and V. Kuznetsov, arrived in Kremenchuk. At 

once he started working on the composition “KrAZ. 

Main like of the conveyor” [10, 304]. S. Dereka’s cre-

ative work is characterized by the paintings in public 

places, which are: Mykhailo Ostrogradskyi Kremen-

chuk National University, pedagogical and medical 

schools. The author’s compositions impress by their 

complexity and balance. To the pity, some of them are 

lost, as, for example, the panel picture “Life without 

weapons” in the premises of Mykhailo Ostrogradskyi 

Kremenchuk National University. Only the sketches 

and photos are left. 

Later a graduate of Kharkiv Art and Industrial In-

stitute M. Hahin joined to this activity. These were the 

first masters who worked on the artistic image of the 

city. Their legacy comprises of more than twenty mon-

umental panel pictures in mosaic, sgraffito techniques, 

several stained glass paintings [10, 196]. 

In 1975 the artists M. Anisimov and A. Kotlyar 

arrived in Kremenchuk. After graduating Kharkiv Art 

and Industrial Institute M. Anisimov taught “Composi-

tion” educational discipline at the same institute [5, 9]. 

After the move he worked in Kremenchuk department 

of Poltava Art Training Centre. He held a position of 

the head of the artistic council, city designer, was a 

member of regional authority of Ukrainian SSR Artist 

Society. But monumental and decorative art was al-

ways the main part in his creative activity. His creative 

legacy comprises of relief sculptures, mosaics, panel 

paintings, stained glass paintings. The master’s works 

blend into the environment seamlessly, distinguish 

themselves by the modest coloring and thoroughly bal-

anced formula. The ornaments are characterized by hot 

or cold encaustic. The stained glass paintings are made 

by the classic technology on the plumb bonding strip. 

A complex dynamic composition and soft and rich pal-

ette is characteristic for them. M. Anisimov’s works 

decorate public places in Kremenchuk, Kharkiv, and 

Svitlovodsk. Among the bright artistic and monumental 

works of M. Anisimov and A. Kotlyar the following 

may be named: the mosaic in “Zoryaniy” camp, 1973; 

painting “Wedding” in the KrAZ plant canteen interior, 

1975; a relief painting on the facade of Kremenchuk 

City Palace of Culture, 1976; a stained glass painting 

“And apple trees will blossom on Mars” for flight 

school in Kremenchuk, 1979; a relief painting “Our 

song” on the facade of “Naftohimik” Palace of Culture, 

1978; stained glass paintings in the entrance hall of 

Kremenchuk National University, 1981, and so on. The 

artist’s works are kept in the repository collections of 

Kremenchuk ethnography museum, Kremenchuk city 
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art gallery, in private collections. Many of works were 

performed in cooperation with a member of National 

Artist Society of Ukraine A. Kotlyar, an artist – monu-

mentalist, well-known in Kremenchuk by a mosaic 

panel painting “Florentine mosaic”. A. Kotlyar is a 

member of National Artist Society of Ukraine. He is the 

author of a memorial sign in the Independence Square 

to 400th anniversary of Kremenchuk foundation. 

In 1971 N. Yuzefovych moved to the city and later 

dedicated about 40 years of her creative life to Kremen-

chuk. In 1956 she finished her studies at the faculty of 

monumental painting of Kharkiv State Art Institute. 

Her professors were M. Rybalchenko, Ye. Yegorov, O. 

Kokel. She was the first female student who Leonid 

Chernov has taken to his studio. 

During all her creative career Natalya Vo-

lodymyrivna took part in more than seventy exhibitions 

of different levels, ten of which are personal, among 

others there were some in Kyiv (1957), Ivano-Frank-

ivsk (1958), Chernivtsi (1964), Ternopil (1960), Lviv 

(1964), Kremenchuk (1970), Poltava (1971), Moscow 

(1972), Velyko-Tyrnovo (Bulgaria, 1976), personal 

ones – in Ivano-Frankivsk (1958), Ternopil (1960), 

Poltava (1971, 1979), Kremenchuk (1976, 1981, 1982, 

1992, 1993). Natalya Yuzefovych is the only artist in 

Kremenchuk who had her own art gallery. While alive, 

the artist tranferred it to the city. In her personal legacy 

there are more than 800 paintings, more than forty mon-

umental murals. She presented more than 150 pictures 

to the city, which are kept and exhibited in the Art Gal-

lery of Natalya Yuzefovych. As nobody else, she had a 

fine appreciation and ability to depict in her landscapes 

the hidden beauty of nature in Poltava region. Using the 

art media, she could reflect the unique coloring of the 

landscape, specific atmosphere and mood. Monumental 

murals by N. Yuzefovych are distinguished by lyrism, 

silverish coloring, prevalence of romantic, easy-going, 

“woman-style” landscapes. The murals decorate mostly 

public places. The works “April”, “Autumn wind” in 

the rooms of Flight college are well-known. 

O. Cherepanov was a graduate of faculty “Indus-

trial art” at Kharkiv Art and Industrial Institute by spe-

ciality “Artistic construction”. For a long time he 

worked as a leader of a design group in an industrial 

cooperation “AutoKrAZ”, as a projecting artist of art 

and industrial studios of Kremenchuk; he also took part 

in the city, region, republic exhibitions of industrial de-

sign. 

Thanks to the arrival of Kharkiv artists in 1976 the 

separation of Kremenchuk Department of Ukrainian 

Artist Society from Poltava UAS Department became 

possible. The suppositions for appearance of this organ-

ization were presense of sufficient number of profes-

sional artists, first of all the graduates of Kharkiv Art 

and Industrial Institute, large volumes of state orders 

for monumental and decorative works and support of 

the head of Kremenchuk city council V. Kozenko. 

It is also necessary to mention the contribution 

into the artistic image of the city made by Kharkiv art-

ists who did not live in Kremenchuk, but whose works 

are the embellishment of the city. Thus, in 1973 to the 

30th anniversary of the city liberation the memorial sign 

“To eternally alive” was unveiled. Its author is a hon-

oured arts worker of Ukraine, laureate of T.G. 

Shevchenko State Prize of Ukrainian SSR, a sculptor 

N. Ovsyankin, a bright representative of Kharkiv scup-

ture school. A composition of seven figures, six meters 

and a half high, is situated in the place of one of the six 

concentration camps where more than 70 000 war pris-

oners died. 

In 1983 a bust monument of Alexander Pushkin 

made of marble was unveiled in Kremenchuk. Its au-

thor is a Kharkiv sculptor I. Yastrebov. Later he created 

A. S. Makarenko bust, which was unveiled to the 100th 

anniversary of the pedagogist’s birth (sculptors I. 

Yastrebov, architects V. Shyryayev, V. Havrylyuk). 

In October 1986 in the territory of A. S. 

Makarenko museum an unveiling of the monument 

“Makarenko and children” took part; one of the authors 

was V. Agibalov – Soviet and Ukrainian sculptor, ped-

agogist, people’s artist of Ukranian SSR, also a repre-

sentative of Kharkiv artistic school. He studied at 

Kharkiv Art School, later in 1934 – 1942 – at Kharkiv 

Art Institute under the supervision of the professor L.A. 

Blokh, who was born in Kremenchuk. For a long time 

V. Agibalov worked at Kharkiv sculpture factory of art 

foundation of Ukrainian SSR Artist Society, was a con-

testant of republic, all-Soviet Union, international exhi-

bitions. 

Scientific novelty is in a complex and system re-

search of the contribution of Kharkiv Art and Industrial 

Institute graduates to the establishment of artistic and 

monumental style of Kremenchuk. 

Conclusions. The literature review showed that 

the influence of Kharkiv Art and Industrial Institute 

graduates on the creation of monumental image of Kre-

menchuk is underinvestigated.  

Formation of artistic image of the city started in 

1972 with the arrival of Kharkiv Art and Industrial In-

stitute graduates S. Dereka and M. Hahin, whose com-

mon legacy comprises of more than 20 monumental 

panel paintings in mosaic, sgraffito, stained glass paint-

ing techniques. In 1975 M. Anisimov and A. Kotlyar 

joined them. Monumental murals of public places were 

also performed by N. Yuzefovych and O. Cherepanov. 

Sculpture works by N. Ovsyankin, I. Yastrebov and V. 

Agibalov completed and enriched the monumental im-

age of the city. 

Monumental compositions in the city were per-

formed in mosaic, sgraffito, stained glass painting, re-

lief painting, encaustic techniques. 

Due to the sufficient amount of professional art-

ists, first of all graduates of Kharkiv Art and Industrial 

Institute, in 1976 Kremenchuk Department of Ukrain-

ian Artist Society was created. 

In further researches it is planned to analyze and 

investigate the contribution of representatives of other 

artistic schools into the monumental legacy of Kremen-

chuk, and also the artistic contribution of graphic artists 

born in Kremenchuk – V. Lytvynenko, G. Kravtsov, A. 

Dyachenko. 
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ФОРТЕПІАННІ ОФЛАЙН ТА ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАСИ У РЕАЛІЯХ СУЧАСНОСТІ 
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Анотація 

Наукова проблема. В статті розглянуто офлайн та онлайн форми майстер-класу на прикладі на-

вчально-виконавських заходів А.Варді та Л.О.Андснеса. Не зважаючи на актуальність, дана проблематика 

й досі залишається недостатньо дослідженою, хоча і пов'язана з нагальними проблемами сучасних форм 

навчання та виконавства. Мета. Прослідкувати спільне та відмінне у процесі проведення різних форм май-

стер-класу в сучасній виконавській практиці. Методологія спирається на наукові музикознавчі розвідки, а 

також системний підхід, порівняльний та логіко-аналітичний методи. Результати. Розглянуто фортепіан-

ний офлайн майстер-клас А.Варді, визначено комплекс професійних музичних порад майстра для викона-

вців, виявлено сучасну форму подачі матеріалу - сторітейлінг. Проаналізовано онлайн майстер-клас 

Л.О.Андснеса у контексті специфіки роботи над фортепіанними творами у дистанційному режимі. Висно-

вки. В результаті проведеного дослідження виявлена характерна для обох майстрів детальна робота над 

усіма складовими музичного твору. Визначено два шляхи досягнення мети: від цілісного осягання вико-

навцем твору до роботи над окремими фрагментами і навпаки. Виходячи з аналізу вищезазначених майс-

тер-класів, ми можемо дійти висновку, що онлайн майстер-клас при деяких недоліках надзвичайно актуа-

льна форма передачі досвіду і знань, а також самопрезентації майстра. 

Abstract 

Scientific problem. The article considers offline and online forms of master class on the example of training 

and performance activities of A. Vardi and L.O.Andsnes. Despite its relevance, this issue still remains insuffi-

ciently studied, although it is associated with urgent problems of modern forms of learning and performance. Goal. 

To trace the common and difference in the process of conducting various forms of master class in modern per-

forming practice. The methodology is based on scientific musicological explorations, as well as a systematic ap-

proach, comparative and logical-analytical methods. Results. A. Vardi's offline piano master class is considered, 

a set of professional musical advice of the master for performers is determined, a modern form of presenting 

storytelling material is revealed. The online master class of L.O.Andsnes is analyzed in the context of the specifics 

of work on piano works in remote mode . Conclusions. As a result of the conducted research the detailed work on 

all components of a musical work characteristic of both masters is revealed. There are two ways to achieve the 

goal: from the holistic comprehension of the work by the performer to work on individual fragments and vice 

versa. Based on the analysis of the above master classes, we can conclude that the online master class with some 

shortcomings is extremely relevant form of transfer of experience and knowledge, as well as self-presentation of 

the master. 
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Явище майстер-класу має багатолітню історію. 

Деякі принципи сучасного майстер-класу широко 

використовувались у практиці давньогрецьких со-

фістів [5, с. 442], не оминули її художники доби 

Відродження, які у своїх майстернях вели розмови 

та диспути, що стало одним з способів обміну знань 

між майстрами та учнями [6, с. 61]. У своїх сучас-

них формах вищезгадане явище увійшло до форте-

піанного мистецтва завдячуючи Ф. Лісту, котрий за 

численними згадками його учнів та сучасників за-

стосовував принципи майстер-класу в своїй профе-

сійній діяльності [4]. З другої половини XIX сто-

ліття майстер-клас тільки посилює свою цінність як 

один із методів передачі знань і досвіду. XX сто-

ліття беззаперечно стає часом розквіту цього фено-

мена. Фортепіанні майстер-класи проводяться на 

базі багатьох фортепіанних конкурсів, навчальних 

закладів, академій для підвищення майстерності 

тощо. XXI століття ставить нові виклики: розвиток 

інформаційних технологій, поширення інтернету 

дало життя такому явищу як онлайн майстер-класи. 

Особливо актуальним це явище стає у час пандемії 

COVID-19.  

Зазначимо, що для проведення звичайного 

майстер-класу необхідно три основні дійові його 

особи: майстер (учитель, викладач), учень та ауди-

торія, які в залежності від обраної форми прове-

дення ведучим (майстром) можуть бути в тій чи ін-

шій мірі задіяні в процесі. Як правило майстер та 

учень стають найбільш активними учасниками, 

проте майстер може задіяти й аудиторію та переве-

сти її зі стану пасивного слухача/глядача до ініціа-

тивного та повноцінно діючого учасника процесу. 

Для цього майстер може вдаватись до деяких при-

йомів.  

Розглянемо майстер-клас А. Варді в рамках 

Першого фортепіанного конкурсу пам’яті А. Рубін-

штейна, що відбувся в жовтні 2016 року [2] та який 

є надзвичайно показовим з точки зору залучення 

аудиторії до творчого процесу роботи над твором. 

А. Варді працював з учнем над Баркаролою Ф. Шо-

пена. Прослухавши виконання твору та встанови-

вши першочерговий контакт з виконавцем, майстер 

задіяв аудиторію, ставлячи питання до зали. Роби-

лося все ніби випадково, коли після запи-

тання до учня не було отримано відповіді. Проте, це 

був спланований крок для залучення аудиторії. На-

віть якщо майстер би отримав відповіді від учня, 

вважаємо, що для аудиторії все одно були б поста-

влені додаткові запитання. За час майстер-класу 

А.Варді звертається до аудиторії із запитаннями де-

кілька разів, кожен раз вони пов’язані з проведен-

ням паралелей між твором, над яким працює майс-

тер з виконавцем та іншими творами, які на думку 

А. Варді є близькими за образом. Кожну відповідь 

майстер супроводжує виконанням фрагментів 

твору, яке адресується не лише учню, а й усій ауди-

торії. Окрім того, А. Варді використовує прийом, 

який можна назвати сторітейлінгом (мистецтво ро-

зповіді історій) [1]. Він розповідає історію 

пов’язану з початковою динамікою «Баркароли». 

Традиції виконання початку твору (октавний інтер-

вал у лівій руці) передбачали позначення у редак-

ціях динаміки forte, але близько 20 років тому, ви-

вчаючи рукописи було вирішено замінити у нових 

редакціях цього твору перший октавний інтервал 

динамікою piano. Такий факт майстер яскраво опи-

сує, додаючи історії емоційного забарвлення, роз-

повідаючи майже детективну історію дослідження 

даного питання. Відзначимо, що А.Варді - досвід-

чений майстер, котрий часто проводить майстер-

класи, окрім того він відомий як лектор на телеба-

ченні, що не могло не відзначитись на його вмінні 

працювати з аудиторією. На наш погляд майстер ці-

леспрямовано акцентує увагу на тому, що він був 

безпосереднім учасником історії з дослідженням 

рукопису, бо розуміє, що це емоційно залучає ауди-

торію до історії. Він намагається зацікавити розпо-

віддю не тільки учня, як часто буває на майстер-

класах, а й аудиторію. Під час розповіді, Варді за-

лишає своє місце біля другого роялю, залучає до 

процесу показ фотокопії рукопису, виклад інфор-

мації для присутніх переходить у формат лекції. Як 

досвідчений лектор та виконавець, він чітко усвідо-

млює, яка саме аудиторія представлена на майстер-

класі та адаптує інформацію таким чином, щоб вона 

була цікава будь-якому контингенту. А.Варді розу-

міє, що у залі можуть бути не лише професійні піа-

ністи, а й поціновувачі класичної музики, яким ця 

історія буде цікава й захоплива лише за умови яск-

равої подачі матеріалу. Така форма викладу матері-

алу як сторітейлінг активно використовується мар-

кетологами у наш час під час презентацій. Вона до-

помагає легше сприймати інформацію, 

зацікавлювати слухачів. Окрім того сторітейлінг є 

одним з методів самопрезентації доповідача. На 

наш погляд майстер-клас є не тільки майданчиком 

для передачі досвіду та знань, а й одним з інструме-

нтів промоції майстра. І тоді форма передачі інфо-

рмації стає не менш важливою ніж сама інформа-

ція.  

Треба зазначити, що А.Варді не ставить задачу 

дуже детально пройти увесь твір з учнем. Він оби-

рає декілька фрагментів твору, що на його думку 

найбільш значущі і придатні для розуміння принци-

пів, які майстер хоче надати учневі та аудиторії. Він 

обирає емоційну кульмінацію твору та початкову 

фразу і дуже ретельно опрацьовує ці фрагменти, 

приділяючи увагу фразуванню, динаміці, голосове-

дінню, характеру й образу музики. Для розуміння 

глибини осягнення твору є дуже показовим інтерес 

А.Варді до такого явища як тональність твору (Fis 

dur), визначення творів, що написані у тій самій то-

нальності Ф. Шопеном, а також ретроспективний 

огляд творів цієї ж тональності, що були написані 

іншими композиторами. Саме тональність, на ду-

мку А.Варді, покликана на допомогу виконавцеві 

для осягнення ідеї та образу твору. 

За формою проведення онлайн майстер-класи 

відрізняються від звичайних тим, що деякі дійові 
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особи майстер-класу, або навіть одразу усі не зна-

ходяться в одному місці. Це накладає певні обме-

ження на взаємодію між учасниками процесу. Як 

правило більше за інших учасників події втрачає 

аудиторія, яка стає пасивним глядачем-слухачем 

процесу взаємодії майстер-учень. Онлайн майстер-

класи можуть поділити на ті, які проводяться між 

майстром та учнем у форматі звичайного уроку, у 

такому випадку аудиторія може дивитись його у за-

писі. Або ж ті, які проводяться безпосередньо у 

прямій трансляції і тоді аудиторія має змогу ста-

вити питання напряму майстру через чат або моде-

ратора заходу. Треба наголосити, що майстер-клас, 

що доступний у записі, часто не позбавлений мож-

ливості задати питання після його закінчення. Ор-

ганізатори дають змогу задавати питання аудиторії 

майстру, на які він може надати відповіді у форматі 

текстових повідомлень. Проте цей спосіб усе ж 

таки позбавлений тієї спонтанності, що притаманна 

майстер-класам, що проходять безпосередньо у 

прямій трансляції, а також можливості показу май-

стром того чи іншого музичного фрагменту на фо-

ртепіано. Окрім того, часто питання або відповіді із 

зали дають змогу й майстру, й учню переосмислити 

те чи інше явище під час майстер-класу, знайти нові 

шляхи для вирішення проблеми. 

Розглянемо майстер-клас, що був проведений 

норвезьким піаністом Л.О.Андснесом в рамках Он-

лайн академії Riga Jurmala, 15 червня 2020 року [3], 

що відбувався у прямому ефірі. В рамках цього 

майстер-класу з молодими піаністами, Л.О.Андсне-

сом було опрацьовано вибрані п’єси з циклу «Відо-

браження» М.Равеля, Тарантелу Ф.Ліста з циклу 

«Роки мандрівок» та Баркаролу Ф. Шопена. Нами 

був обраний останній твір для більш наочного по-

рівняння специфіки онлайн та офлайн майстер-кла-

сів. 

На відміну від вищезазначеного очного майс-

тер-класу, онлайн майстер-клас позбавлений безпо-

середньої присутності аудиторії, майстра та учня в 

одному приміщенні. Взаємодія між майстром та уч-

нем вирішається шляхом їх діалогу за допомогою 

камери та мікрофону. Аудиторія в даному випадку 

стає пасивним учасником і має змогу лише диви-

тись та слухати майстер-клас та не має можливості 

взаємодіяти більш активно, ставити чи відповідати 

на питання. Проте, не дивлячись на усі обмеження 

у взаємодії з аудиторією, комунікація між майстром 

та учнем, загалом, проходила без особливих втрат, 

а отже явище онлайн майстер-класу має великий 

потенціал, тим більше в умовах ускладнень у без-

посередньому спілкуванні. В процесі майстер-

класу Л.О. Андснес намагається допомогти вирі-

шити учню такі задачі як фразування, динаміка, ме-

тро-ритм та інше. Майстер працює над твором дуже 

ретельно від початку до кінця. Треба відзначити, 

що Л.О. Андснес не наполягає на тому чи іншому 

вирішенні музичних завдань, а його поради носять 

рекомендаційний характер. 

Підсумовуючи розглянуті майстер-класи, за-

значимо, що для обох майстрів важлива дуже дета-

льна та ретельна робота над твором, пильне сліду-

вання нотному тексту, але способи, якими майстри 

користуються, відрізняються. Для Л.О.Андснеса 

важливо опрацювати з учнем увесь твір задля того, 

щоб охопити його цілісно і донести рекомендації, 

що стосуються виконання усього твору цілком. 

А.Варді ж обирає декілька фрагментів твору, ро-

бота над якими може допомогти у вирішенні про-

блем в аналогічних виконавських проблемах і, та-

ким чином, відкриває шляхи та дає інструменти для 

вдосконаленням під час самостійної роботи учня. 

Майстер прагне осягнення думки та образу закла-

деного композитором слугуючись не тільки нотним 

текстом, а й через добре знання контексту, стиліс-

тики композитора, епохи в якій він жив. Невипад-

кова цікавість і ретельне ставлення майстра до то-

нальності твору, яка на його думку неабияк важ-

лива для композитора. А.Варді прагне знайти й 

точно відтворити образ через пошук аналогій в ін-

ших творах автора або інших композиторів. Важли-

вою відмінністю А.Варді від Л.О.Андснеса є сту-

пінь залучення учня до розмови з майстром. У своїх 

питаннях він постійно спрямовує учня до діалогу, 

вимагає розмірковувати над тими чи іншими інтер-

претаційними аспектами, дешифровкою компози-

торського задуму не тільки під час прочитання но-

тного тексту, а й проводячи паралелі з іншими тво-

рами, вникаючи у контекст. 

 На прикладі цих двох майстер-кла-

сів - офлайн та онлайн - можемо стверджувати, що 

онлайн форма є сучасною та перспективною і на 

нашу думку має зайняти провідне місце у процесі 

обміну знань та досвіду між поколіннями виконав-

ців, а також для самопрезентації майстра. Отже, ос-

новним шляхом вдосконалення онлайн майстер-

класу є більш активне залучення аудиторії до про-

цесу, аби вона могла стати повноцінним учасником 

полілогу. 
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Аннотация 

Проведен анализ биологических свойств бактерий рода Enterococcus и простейших Blastocystis homi-

nis в условиях ассоциативного симбиотического взаимодействия до и после сокультивирования. Экспери-

ментальные данные показали синергизм в усилении гемолитической, колициногенной, протеолитической 

активностей и антибиотикорезистентности со стороны бактерий энтерококков и увеличении гемолитиче-

ской, ДНК-азной, протеолитической, лецитоветилазной, липолитической активностей со стороны Blasto-

cystis hominis. Антогонизм наблюдался только в отношении сахаролитической способности бактерий. 

Аbstract 

The analysis of biological properties of Enterococcus and protozoan Blastocystis hominis bacteria in the con-

ditions of associative symbiotic interaction before and after co-cultivation was carried out. Experimental data have 

shown synergy in enhancing hemolytic, colicinogenic, proteolytic activity and antibiotic resistance on the part of 

Enterococcus bacteria and increasing hemolytic, DNA-azic, proteolytic, letitovetylase, lipolytic activity on the part 

of Blastocystis hominis. Antagonism was observed only in relation to the saccharolytic ability of bacteria.  

Ключевые слова: Blastocystis hominis, энтерококки, ассоциативный симбиоз. 

Keywords: Blastocystis hominis, enterococci, associative symbiosis. 

 

Введение. В последние годы в России офици-

ально регистрируется более 1,2 миллионов боль-

ных различными паразитоценозами, среди которых 

отмечается рост заболеваемости кишечными про-

тозоозами [7]. 

Известно, что у лиц, страдающих заболевани-

ями пищеварительного тракта, очень высок показа-

тель паразитарных инвазий, в частности бластоци-

стоза [9]. Данная протозойная инфекция этиологи-

чески ассоциирована с простейшими Blastocystis 

hominis, паразитирующими преимущественно в 

толстом отделе кишечника человека [3, 1].  

Возбудитель бластоцистной инвазии является 

микроорганизмом, к усилению агрессии которого, 

с одной стороны, могут приводить факторы, снижа-

ющие защитные силы макроорганизма, а с другой 

стороны - микроорганизмы, входящие в состав био-

ценоза. Естественно, что при освоении биотопов 

тела человека между микробами складываются 

определенные взаимоотношения, которые отража-

ются на качественной и количественной характери-

стике того или иного микробного пейзажа [6]. 

Анализ направленности межмикробных взаи-

моотношений ассоциативных микросимбионтов 

позволяет прояснить патогенез широкого спектра 

заболеваний, правильно оценить происхождение 

тех или иных аномалий в структуре микросимбион-

тов, приводящих к изменению их типичных или 

проявлению новых биологических свойств [1].  

Нарушая баланс микроорганизмов, данные 

возбудители способствуют созданию благоприят-

ных условий для развития патологических процес-

сов [3]. Результаты собственных исследований по-

казали, что бластоцистная инвазия сопровождается 

качественными и количественными изменениями 

микрофлоры кишечника человека. Выявлено, что 

на фоне бластоцистоза увеличивается обсеменен-

ность толстой кишки условно-патогенными бакте-

риями рода Enterococcus - Е.faecalis, которые отно-

сят к нормальным симбионтам. Интенсивные ис-

следования последних лет позволили установить, 

что данные бактерии синтезируют существенное 

количество веществ, так называемых факторов ви-
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рулентности, способствующие развитию инфекци-

онного процесса. К таким факторам можно отнести 

поверхностные белки, участвующие в процессе ад-

гезии и инвазии, экскретируемые белки и токсины, 

обеспечивающие повреждение тканей хозяина, а 

также факторы, индуцирующие воспаление [2].  

Ранее нами были изучены персистентные 

свойства энтерококков в монокультуре и при со-

культивировании с Blastocystis hominis. Выявлено 

нарастание экспрессии персистентных характери-

стик у бактерий энтерококков при бластоцистозе, 

которое ограничивает размножение паразитов в ки-

шечнике больных, что представляет собой процесс 

взаимной адаптации, направленный на обеспече-

нии совместного длительного паразитирования в 

макроорганизме.  

Тем не менее, не изученными остаются другие 

не мало важные биологические свойства бактерий 

рода Enterococcus и простейших Blastocystis homi-

nis в ходе межмикробных взаимодействий, в част-

ности в протозойно-бактериальных ассоциациях.  

В связи с этим целью нашего исследования 

явилось изучение биологических свойств, таких 

как: сахаролитическая, протеолитическая, гемоли-

тическая, колициногенная активности и антибиоти-

корезистентность бактерий Enterococcus и гемоли-

тическая, ДНК-азная, протеолитическая, лецитове-

тилазная и липолитическая простейших Blastocystis 

hominis до и после совместного культивирования. 

Материалы и методы исследования. Иссле-

дования микробного пейзажа кишечника прово-

дили в период с 2013 по 2017 года на базе бактерио-

логических лабораторий ГУЗ «Покровская боль-

ница», городской клинической больницы №40 г. 

Санкт-Петербурга. Определение гемолитической, 

протеолитической, ДНК-азной и колициногенной 

активностей определяли по методике Биргера [4], 

липолитическую активность с использованием ме-

тода Slifkin [1], лецитоветилазную по методике 

Теца [8], антибиотикочувствительность исследуе-

мых культур определяли с использованием мето-

дике Навашина, Чучалина, Белоусова [5]. Микроб-

ный пейзаж кишечника изучали согласно Приказу 

№ 535 от 22.04.85 МЗ РСФСР «Об унификации 

микробиологических методов исследования, при-

меняемых в клинико-диагностических лаборато-

риях и лечебно-профилактических учреждениях». 

Выявление бластоцист в препаратах проводили пу-

тем микроскопии нативных или окрашенных маз-

ков. Для получения культур простейших B.hominis 

использовали среду Suresh. Культивирование с це-

лью изучения взаимного влияния микробов-ассо-

циантов проводили in vitro на модифицированной 

среде Surech (патент 2012 154 112). 

В работе использованы 188 штаммов микроор-

ганизмов, выделенных от больных с патологией же-

лудочно-кишечного тракта: 78 штаммов простей-

ших Blastocystis hominis, 66 штаммов Enterococcus 

faecalis. Было обследовано 120 человек в возрасте 

от 20 до 70 лет (80% - женщины).  

Результаты и их обсуждения. Результаты ис-

следований свидетельствуют о достаточно высокой 

встречаемости бактерий рода энетерококков у лиц 

инвазированных бластоцистами.  

При изменении вирулентности бластоцист от 

LD50/lg 0 до 5,3±0,2 статистически достоверно 

резко изменялась обсемененность кишечника мик-

робами Enterococcus faecalis. Значение их обсеме-

ненности изменялись от lg 3,1±0,3 до lg 8,1±0,3 

КОЕ/г (р≤0,001). 

Проведенные исследования показали, что в 

ходе контакта Е.faecalis с бластоцистами отмечены 

изменения их патогенных свойств: усиление (си-

нергизм), ослабление (антагонизм), и индиффе-

рентное влияние.  

Синергизм при сокультивировании Е.faecalis и 

бластоцист проявляется в увеличении коэффици-

ента гемолитической и колициногенной активно-

стей бактерий до 6,6±0,5 и 5,1±0,21 ед соответ-

ственно (до сокультивирования – 1,5±0,03 и 

3,92±0,13, в монокультурах – 1,7±0,3 и 2,9±0,13 ед 

соответственно, р≤0,001).  

В результате совместной инкубации простей-

ших и бактерий изменилась так же чувствитель-

ность последних к антибактериальным препаратам 

у всех 66 штаммов (100%) (табл. 1). 

Усиление антибиотикорезистентности штам-

мов выделенных после совместного культивирова-

ния по отношению к культурам, выделенным из ки-

шечника, произошло в 1,69 раза. 

Изучение протеолитической активности энте-

рококков также выявило синергидное взаимодей-

ствие. До совместного культивирования данным 

видом активности обладали 32 культуры (52,31 %), 

после – все 66 (100 %), в монокультурах – 26 (20,77 

%). 

У всех изолированных Е.faecalis была изучена 

сахаролитическая активность, по отношению к сле-

дующим углеводам: лактоза, глюкоза, мальтоза, са-

хароза, фруктоза (табл. 1). 

Как показано в таблице после взаимодействия 

бактерий с бластоцистами in vitro сахаралитическая 

активность значительно снизилась. 

Полученные данные свидетельствуют об анта-

гонистическом воздействии простейших B.hominis 

на способность энтерококков гидролизовать угле-

воды (табл. 2). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика чувствительности к антибиотикам штаммов Е.faecalis 

№ 

п/п 

 

Антибиотики 

Е.faecalis, выделен-

ные после сокульт-ия 

(n=130) 

Е.faecalis,  

выделенные до со-

культ-ия (n=130) 

Е.faecalis, изолиро-

ванная из монокуль-

тур (n=130) 

МПК (мкг/мл) МПК (мкг/мл) МПК (мкг/мл) 

1. Азитромицин 60,6 ±0,7** 39,3 ±0,4* 32,2±0,2* 

2. Ципрофлоксацин 47,3 ±0,5** 25,9 ±0,4* 20,6±0,1* 

3. Цефазолин 10,4 ±0,3* 7,9 ±0,7* 6,3±0,2* 

4. Гентамицин 39,2 ±0,8** 18,3 ±0,6* 14,7±0,5* 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р≤0,001 

 

Определение факторов патогенности Blasto-

cystis hominis, показало синергидное взаимодей-

ствие бактерий и простейших, которое привело к 

усилению ДНК-азной, гемолитической, липазной, 

лецитоветилазной и протеолитической активно-

стей. 

Из 78 изолятов паразитов после совместной 

инкубации со штаммами Е.faecalis 58 культур (84,1 

%) приобрели способность разрушать эритроциты 

крови человека. Тогда как до инкубации данным 

свойством обладали только 26 штаммов (38,41 %). 

В монокультуре (табл. 2) способность разру-

шать эритроциты крови человека сохранили только 

5 штаммов (4,6 %). Коэффициент гемолитической 

активности штаммов простейших выделенных из 

кишечного микробиоценоза составил 1,48±0,02 ед, 

культур из ассоциации с Е.faecalis после совмест-

ной инкубации повысился до 3,2±0,02 (в монокуль-

турах – 0,7±0,1 ед, р≤0,001).  

Среди штаммов бластоцист, выделенных из 

консорциума после взаимодействия in vitro, ДНК-

азной активностью обладали 62 культуры (97,3 %), 

коэффициент ДНК-азной активности составил 

4,7±0,3 ед. В группе изолятов, изолированных из 

толстой кишки способность к разрушению ДНК 

выявили у 27 культур (90,1 %), коэффициент актив-

ности равнялся 1,6±0,2 ед, р≤0,001. Из монокультур 

бластоцист только 9 (9,9 %) характеризовались 

ДНК-азной активностью, коэффициент – 0,9±0,4 

ед. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика сахаролитической активности гемолитических бактерий кишечной па-

лочки до и после совместного культивирования с высоковирулентными B.hominis 

Ферментируемые угле-

воды 

Активность фер-

ментации 

Количество штаммов Е.faecalis 

монокультуры 

n=130 

до сокульт-ия 

n=130 

после 

n=130 

лактоза 

Нормальная 130 85 _ 

Замедленная _ 45 130 

Отсутствие _ _ _ 

мальтоза 

Нормальная 130 85 _ 

Замедленная _ 45 31 

Отсутствие _ _ 99 

глюкоза 

нормальная 130 _ _ 

замедленная _ 85 _ 

отсутствие _ 45 130 

сахароза 

нормальная 130 _ _ 

замедленная _ 130 _ 

отсутствие _ _ 130 

фруктоза 

нормальная 130 _ _ 

замедленная _ 130 _ 

отсутствие _ _ 130 

 

Изучение липолитической активности культур 

после сокультивирования показало увеличение зна-

чений коэффициентов до 5,7±0,3 ед (у штаммов, по-

лученных до сокультивирования – 1,38±0,5, из мо-

нокультуры – 0,5±0,6 ед, р≤0,001). 

Способность продуцировать лецитиназу также 

увеличивалась у простейших после совместного 

культивирования с бактериями Е.faecalis. Лецито-

ветилазная активность проявилась у 58 культур 

(96,7 %), коэффициент активности составил 5,3±0,2 

ед. Коэффициент лецитоветилазной активности 

штаммов бластоцист, изученных до совместного 

культивирования, равнялся 1,69±0,5 ед, у бласто-

цист из монокультуры – 0,8±0,4 ед, р≤0,001.  

Заключительным этапом исследований, посвя-

щенных изучению факторов патогенности, про-

стейших-ассоциантов явилось определение протео-

литических ферментов. Как показали исследования 

74 культуры бластоцист в результате взаимодей-

ствия с Е.faecalis in vitro (49,0 %) приобрели спо-

собность гидролизовать молочный белок. Из 

группы бластоцист, выделенных из ассоциаций 

толстой кишки, данной способностью характеризо-
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вались 39 изолятов (25,83 %), у бластоцист из мо-

нокультуры протеолитической активностью обла-

дали 13 штаммов (8,6 %).  

Заключение. Таким образом, в ходе межмик-

робных взаимодействий ассоциативных микросим-

бионтов синергизм проявлялся в усилении гемоли-

тической, колициногенной, протеолитической ак-

тивностей и антибиотикорезистентности со 

стороны бактерий и увеличении гемолитической, 

ДНК-азной, протеолитической, лецитоветилазной, 

липолитической активностей со стороны Blasto-

cystis hominis. Антогонизм – только в отношении 

сахаролитической способности бактерий.  
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Анотація 

У статті автором наведено місцязнаходження природних популяцій видів-ендемів флори Європи - Lo-

nicera nigra L. та Lonicera caerulea L. (Caprifoliaceae A. L. de Jussice) у флорі України. Зокрема описано їх 

локалітети та природні угруповання (асоціації). За результатами вивчених локалітетів виникає необхід-

ність посиленої охорони видів через сильне антропогенне навантаження. 

Abstract 

In article the author presents the location of natural populations of endemic species of European flora - 

Lonicera nigra L. and Lonicera caerulea L. (Caprifoliaceae A. L. de Jussice) in the flora of Ukraine. In particular, 

their localities and natural groups (associations) are described. According to the results of the studied localities, 

there is a need for enhanced protection of species due to strong anthropogenic load. 

Ключові слова: Lonicera caerulea L., Lonicera nigra L., диз’юнктивний ареал, ендем, угруповання, 

популяція, асоціація, локус. 

Keywords: Lonicera caerulea L., Lonicera nigra L., disjunctive area, endemic, grouping, population, 

association, locus. 

 

Вступ. Види Lonicera nigra L. та Lonicera caer-

ulea L. належать до роду Lonicera L. родини Capri-

foliaceae A. L. de Jussice., підсекцій Rhodanthae 

Maxim. та Caeruleae Rehd. Єндеми флори Європи, 

європейські види, диз’юнктивний ареал яких охоп-

лює: Піренеї, Центральний масив, гірські масиви – 

Овернь, Севенни, Вогези, Апеніни, Балкани, Альпи 

та Карпати (Іспанія, Франція, Італія, Швейцарія, 

Австрія, Німеччина, колишня Югославія, Болгарія, 

Румунія, Чехія, Словаччина, Польща, Україна) 

[1,3,5,6,7,8,9].  
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Природній ареал видів − західна частина Укра-

їни, а саме адміністративний її район Закарпаття 

(Карпати гірське пасмо Шумава, г. Петрос). Чисе-

льність популяції обох видів незначна через випа-

лювання та вирубування деревно-чагарникового 

криволісся, випасання худоби. Кількість особин 

виду L.caerulea L. − 300 (менше 1 % з них припадає 

на молоді особини віком до 10 років), саме тому 

виду надано природоохоронний статус рідкісний.  

Мета. Метою статті є вивчення локальних по-

пуляцій, асоціацій та природнього місцезростання 

видів L. nigra L. та L.caerulea L. у флорі України.  

Матеріал і методика дослідження. З метою 

виявлення природних місцезростань видів та їх асо-

ціацій в період з 2015 по 2019 рр. здійснювались ви-

їзди в природу. Використано матеріали гербаріїв: 

Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН Ук-

раїни (KW); Національного ботанічного саду імені 

М.М.Гришка НАН України (KWHA); Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

(LW); Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (CHER).  

Результати дослідження та їх обговорення.  

Lonicera nigra L. – третинний релікт флори Єв-

ропи, викопні рештки якого виявлено разом із пале-

онтологічними рештками 78 видів, в числі яких 

Taxus baceata, Cutrus libanii, Picea abies, Salix nigri-

cum, виявлено на Балканах поблизу м. Куріло в Бол-

гарії [10]. Результати палеологічного та молекуляр-

ного аналізів підтвердили збереженість виду під 

час льодовикового періоду в рефугіумах у Східних 

Карпатах [3]. Висотний градієнт місцезнаходжень 

виду розміщений в діапазоні висот від 380 м над рі-

внем моря в масиві Лобань в Польщі до 1625 м в 

Татрах та 2000 м в Альпах. Диз’юнкції в ареалі виду 

приурочені до рівнинних територій. В горах Єв-

ропи L. nigra L. зростає в широкому висотному діа-

пазоні від поясу букових лісів до субальпійського 

поясу. В Альпах вона приурочена до букових (яли-

цево-букових, ялицевих, ялинових лісів союзу Vic-

cinio-Piceion) та субальпійських угруповань Phor-

foreto-Vaccinietum, Mugeto-Phorforetum hiresuti 

[4,14]. В Татрах L. nigra L. ценотично пов’язана з 

ялиновими лісами Plagiothecio-Picutum tatricum та 

буковими (Fagetum carpaticum) лісами [1,2]. 

Українська частина ареалу Lonicera nigra L. є 

частиною обширної східнокарпатської географіч-

ної популяції виду. В Українських Карпатах 

L. nigra L. постійна для гірських ялинників і спора-

дично зустрічається в бучинах [11], а також прони-

кає в субальпійський пояс, де зустрічається в угру-

пованнях Duehenietum viritis [13]. 

Наводимо список місцезнаходжень виду в Ук-

раїнських Карпатах:  

Закарпатська обл., Рахівський р-н., г. Менчул 

(Попов, 1949; Попов, 1946, KW, Черушович, 1947, 

KW); Рахівський р-н., околиці с. Ясіня (Истомина, 

1955); Рахівський р-н., с. Ясіня, Лопушанське ліс-

ництво біля г. Петрос (Барбарич, Барбарич, 1947, 

KW; Зіман, 1981, KW); Рахівський р-н., с. Богдан 

потік Кваси (Росіз, 1946, KW; Барбарич, Барбарич, 

KW, 1947; Чопик, 1953, KW); Рахівський р-н., с. Го-

верла (Котов, 1947, KW; Лавріненко, 2015); Рахів-

ський р-н., по схилах хр. Свидовець (Гринь, 1947, 

KW); Рахівський р-н. підйом на г. Говерлу на висоті 

600 м. (Котов, 1947, КW; Лавріненко, 2018); Рахів-

ський р-н., с. Резенщина (Баточенко, 1999, LW); Ра-

хівський р-н., околиці с. Кваси (Харкевич, 1957, 

KWHA); Тячівський р-н., Урочище Совине біля р. 

Мокрянка (Гринь, 1947, KW); Воловецький р-н., на 

перевалі Вереському (Барбарич, Гончаров, Кукало, 

1954, KW); Воловецький р-н., г. Пікуй (Котов, Чо-

пик, 1960, KW); Перечинський р-н., с. Ламешори на 

схилах до р. Водянчик (Росіз, 1946, KW); Перечин-

ський р-н., по дорозі на полонину Рівна від с. 

Лумшур (Гринь, 1947, KW); Велико-Березнянський 

р-н., с. Мотянська Голиця (Чопик, 1956, KW); Ве-

лико-Березнянський р-н., Ушоцький перевал (Чо-

пик, Стопкань, 1966, KWHA). Чернівецька обл., 

околиці с. Щент, Гута-Кутське лісництво (Котов, 

Омельчук, 1957, KW; Барбарич, 1957, KW); Пу-

тильський р-н., с. Селятин (Росіз, 1947, KW; Барба-

рич та ін., 1954, KW); Путильський р-н., хребет Чо-

рний Діл, гора Великий Камінь, урочище Перкалаб 

(Чопик, Стопкань, 1966, KWHA); Путильський р-

н., с. Сергії (Барбарич та ін., 1954, KW). Івано-Фра-

нківська обл., Надвірнянський р-н., околиці с. Во-

рохта (Blocki, 1902, LW; Барбарич та ін., 1954, KW); 

Верховинський р-н., Перналабське лісництво (Ко-

ротченко, Чорний та ін.., 2004, KW); Косівський р-

н., Чивчинські гори верхня межа лісу, під верши-

ною (Стопкань, 1964, KW). Львівська обл.., Сколів-

ський р-н., с. Коростів, станція Щебеля (Чопик, 

1956, KW); Сколівський р-н., околиці с. Климець, 

верхів’я р. Стрий (Чопик, 1955, KW; Лавріненко, 

2018); Турківський р-н., с. Гусине, гора в районі Пі-

куя (Чопик, 1955, KW); Турківський р-н., околиці с. 

Красне (Ткачик, 1986, KWHA). 

Аналіз місцезнаходжень рослин виду L. nigra 

на території України показав, що місцезростання 

його приурочені до західної частини України ‒ Ук-

раїнські Карпати (Зовнішньокарпатська обл., Водо-

дільно-Верховинська обл., Полонинсько-Чорногір-

ська обл., Вулканічно-міжгірноулоговинна обл., За-

карпатська низовинна обл.) (рис.1). 

 



The scientific heritage No 49 (2020) 21 

 
Рис. 1. Картосхема місцезнаходження виду Lonicera nigra L. на території України (за даними зібраних 

гербарних матеріалів). 

 

Нами виявлено місцезростання L. nigra L. на 

горі Говерла (Рахівський р-н., Закарпатської обла-

сті) на висоті близько 1000 м над рівнем моря в мо-

нодомінантному ялиновому лісі асоціації Piceetum 

muscosum. Ґрунти торфянисто-підзолисті. Підлісок 

розріджений, представлений Daphne mezereum L., 

Sambucus racemosa L., Sorbus aucuparia L., Spiraea 

ulmifolia Scop. та L. nigra. В травʼяно-чагарнико-

вому ярусі домінують Oxalis acetosella L., Vaccin-

ium myrtillus L., зустрічаються Blechnum spicant (L.) 

Roth, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth., Homo-

gyne alpina (L.) Cass., Huperzia selago (L.) Bernh. ex 

Schrank & C. Mart., Soldanella hungarica Simonk., 

Rumex carpaticus Zapal. Моховий покрив добре ро-

звинений. Він представлений Dicranum scoparium 

Hedw., Hylocomium splendens (Hedw.) Bryol., Pleu-

rozium schreberi (Brid.) Mitt., Polytrichum commune 

Hedw. та Rhytidiadelphus triguetrus (Hedw.) Warnst. 

В цьому угрупованні L. nigra зустрічається дуже 

рідко у вигляді поодиноких особин, головним чи-

ном біля струмків та на скелястих схилах. Такою ж 

рідкісною є L. nigra і в поясі букових лісів Україн-

ських Карпат.  

За нашими спостереженнями в околицях с. 

Климець в Сколівському районі Львівської області 

(Климецьке лісництво кв.12) L. nigra входить до 

складу чагарникового ярусу чистої бучини. Ґрунти 

– опідзолені буроземи. Деревостан – монодомінан-

тний. У зв’язку з високою затіненістю буками під-

лісок та трав’яний ярус слабо виражені. З кущів, ок-

рім L. nigra, тут представлені Daphne mezereum L. 

та Rubus hirtus Waldst. & Kit. В травʼяному ярусі, 

окрім Carex pilosa Scop., зустрічаються Asarum eu-

ropaeum L., Blechnum spicant (L.) Roth, Campanula 

latifolia L., Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren., 

ліана Hedera helix L. Поодинокі кущі L. nigra зрос-

тають на узліссях, галявинах, та вздовж струмків. 

Наведені фітоценотичні описи свідчать, що L. 

nigra є ассектатором карпатських букових та яли-

нових лісів і займає лише специфічні екологічні 

ніші де трапляються лише поодинокі особини. 

Вид Lonicera caerulea L. - в Українських Кар-

патах вид вперше був зібраний у Рахівському рай-

оні Закарпатської області на північному схилі г. Пе-

трос у верхів’ї струмка Студеного В.І. Грубовим. 

Це місцезнаходження наведено в публікації Ігоши-

ної [12].  

Пізніше L. caerulea L. гербаризувалась на Пет-

росі К.А.Малиновським (KW), з прив’язного до 

околиць с. Кваси, С.М.Кязкевичем (1957, KW) та 

В.М. Баточенком (1999, KWHA) з прив’язного до 

околиць с. Лоземщини. 

 

 
Рис.2. Географічне поширення Lonicera caerulea L. на території України [13]. 
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Локальна популяція L. caerulea L. на горі Пет-

рос складається з чотирьох локусів, розміщених на 

верхній межі лісу у верхів’ї струмка Студений (два 

локалітети) та на південному схилі в урочищі 

Ступи, північно-західному схилі в околицях с. 

Кваси, в екотопі між темнохвойним лісовим та су-

бальпійським висотними поясами на висоті 1650-

1800 м. над рівнем моря. 

Згідно класифікації рослинності Альп та Сере-

дньої Європи, L. caerulea входить до складу угру-

повань союзу Vaccinio-Piccetea, що являє собою пе-

рехідні екосистеми між ялиновими лісами та суба-

льпійськими луками [4]. Однією з таких асоціацій є 

Rhodoreto-Vaccinietum в Ренійських Альпах, де L. 

caerulea зростає разом з Rhododendron ferrugineum 

L., Pinus cembra L., Linnaea borealis L. [14]. 

До альпійських подібне місцезростання L. 

caerulea на г. Петрос в Українських Карпатах в еко-

тоні між зарослями гірської сосни (Pinion mughi) та 

ялинових лісів (Vaccinio-Piccion) поблизу межі 

лісу. Характерною рисою місцезростань L. caerulea 

є мозаїчність лісових та чагарникових угруповань. 

Верхня межа лісової рослинності на г. Петрос є зви-

вистою. В зв’язку з цим, лісові та чагарникові угру-

повання ніби проникають одне в одне. Ялинові ліси 

поблизу верхньої межі лісу розріджені, невисокі. В 

травʼяно-чагарничковому ярусі домінує Vaccinium 

myrtillus L., зустрічаються Vaccinium uliginosum L. 

та Vaccinium vitis-idaea L., Melampyrum sylvaticum 

L., Orthilia secunda (L.) House, Pyrola rotundifolia L., 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.Mart. В 

субальпійському угрупованні, окрім домінанта Pi-

nus mugo Turra, зростають Rosa pendulina L., Salix 

silesiaca Willd., в травʼяно-чагарничковому ярусі 

представлені Vaccinium myrtillus L., Calamagrostis 

villosa (Chaix) J.F.Gmel., Rumex carpaticus Zapal., 

Nardus stricta L., Homogyne alpine (L.) Cass., Luzula 

sylvatica Huds. Gaudin. Добре розвинений моховий 

покрив, до складу якого входить Pleurozium 

schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens 

(Hedw.) Bryol., Dicranum scoparium Hedw., Poly-

trichum commune Hedw. В зволожених мікропони-

женнях зростає Sphagnum magellanicum Brid., на 

камʼянистих схилах – лишайник Cetraria islandica 

(L.) Ach.  

L. caerulea L. входить до складу обох суміжних 

угруповань, однак найвищою чисельністю та щіль-

ністю відзначається та частина популяції цього 

виду, яка розміщена між обома зазначеними угру-

пованнями.  

Висновки. 

Наведені фітоценотичні описи свідчать, що Lo-

nicera nigra є ассектатором карпатських букових та 

ялинових лісів, тобто видом, який постійно входить 

до складу їх фітоценозів, однак, не впливає на ство-

рення фітофлори, оскільки займає лише специфічні 

екологічні ніші на узліссях, галявинах, вздовж по-

токів та на скелястих схилах, де трапляються лише 

поодинокі особини.  

Особливості місцезростання L. caerulea L. в 

Українських Карпатах, дають можливість дати оці-

нку виду, який за своєю еколого-ценотичною при-

родою «виступає» екотоном. До складу цього еко-

тону входять зарослі Pinion muyhi та Vaccinio-Pic-

cion. До останніх власне і належить L. caerulea L. 
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Аннотация 

В статье изложены материалы по оценке загрязнения атмосферного воздуха стационарным источни-

ком котельной ООО «ТЕХ-ТРАНС-СЕРВИС». Представлены расчеты нагретых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу: максимальной приземной концентрации вредных веществ, объема выбрасываемой 

газовоздушной смеси, приземных концентраций вредных веществ Сгп в атмосфере по оси факела выброса 

на различных расстояниях от источника выброса. 

Abstract 

The article presents materials on the assessment of atmospheric air pollution by a stationary source of the 

boiler house of «TECH-TRANS-SERVICE» LLC. Calculations of heated emissions of pollutants into the atmos-

phere are presented: the maximum surface concentration of harmful substances, the volume of the gas-air mixture 

emitted, and the surface concentrations of harmful substances in the аtmosphere along the axis of the emission 

torch at various distances from the emission source. 

Ключевые слова: выбросы, газовоздушная смесь, концентрация вредных веществ, рассеивание, ис-

точник выброса, стратификация атмосферы, коэфициент, взвешенные частицы. 

Keywords: emissions, gas-air mixture, concentration of harmful substances, dispersion, source of emission, 

stratification of the atmosphere, coefficient, weighted particles. 

 

Распространение в атмосфере промышленных 

выбросов из труб и вентиляционных устройств под-

чиняется законам турбулентной диффузии. На про-

цесс рассеивания выбросов существенное влияние 

оказывают состояние атмосферы, расположение 

предприятий и источников выбросов, характер 

местности, химические свойства выбрасываемых 

веществ, высота источника, диаметр трубы и т. д. 

Горизонтальное перемещение примесей определя-

ется в основном скоростью и направлением ветра, а 

вертикальное – распределением температур в атмо-

сфере по высоте. 
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В основу «Методики расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-

щихся в выбросах предприятий» ОНД-86, поло-

жено условие, при котором суммарная концентра-

ция каждого вредного вещества не должна превы-

шать ПДКмр данного вещества в атмосферном 

воздухе (С<ПДКмр). Для населенных пунктов, на 

территориях санитарных охранных зонах курортов, 

в местах размещения крупных санаториев и домов 

отдыха, зонах отдыха городов с населением более 

200 тыс. человек приземные концентрации вредных 

веществ не должны превышать 0,8ПДКмр. 

Степень опасности загрязнения приземного 

слоя воздуха выбросами вредных веществ опреде-

ляется по наибольшему рассчитанному значению 

приземной концентрации вредных веществ С 

(мг/м3), которое может устанавливаться на некото-

ром расстоянии от места выброса Хм (м), соответ-

ствующем наиболее неблагоприятным метеороло-

гическим условиям (когда скорость ветра достигает 

опасного значения Uм (м/с), наблюдается интенсив-

ный вертикальный турбулентный обмен и др.) 

Нагретым выброс можно считать в том случае, 

если разность (ΔТ) между температурой выбрасы-

ваемой газовоздушной смеси (ТГ) и средней темпе-

ратурой окружающего атмосферного воздуха са-

мого жаркого месяца (ТВ) не близка к нулю или при 

расчетах по формуле параметр ƒ≤100, так как 

начальная температура ТГ оказывает существенное 

влияние на подъем и рассеивание вредных компо-

нентов в атмосфере. 

Максимальная приземная концентрация вред-

ных веществ СМГ (мг/м3) для выброса нагретой га-

зовоздушной смеси их одиночного (точечного) ис-

точника с круглым устьем при неблагоприятных 

метеорологических условиях на расстоянии ХМ (м) 

от источника должна определяться по формуле (1): 

СМГ =
А∙M∙F∙m∙n∙ŋ

H2∙√V1∙(TГ – ТВ)3
,               (1) 

 

Смг(NO2) =
200∙0,259∙1∙1,11681∙1,05399∙1

152 ∙ √0,94436∙(268−(−5))3 =

0,04258 (мг/м3); 

 

Смг(𝐶𝑂) =
200∙1,243∙1∙1,11681∙1,05399∙1

152 ∙ √0,94436∙(268−(−5))3 =

 0,20435 (мг/м3). 

где: А – коэффициент стратификации атмо-

сферы, зависящий от температурного градиента и 

определяющий условия вертикального и горизон-

тального рассеивания выбросов (для Украины 

южнее 50 градусов с.ш. – 200); 

М – масса вредного вещества, выбрасываемого 

в атмосферу в единицу времени, г/с; 

F – коэффициент, учитывающий скорость осе-

дания взвешенных частиц выброса в атмосферном 

воздухе (для газообразных вредных веществ и мел-

кодисперсных аэрозолей, скорость упорядоченного 

оседания которых практически равна нулю F=1); 

Н – высота источника выброса над уровнем 

земли, м; 

ТГ – температура выбрасываемой газовоздуш-

ной смеси, оС; 

ТВ – температура окружающего атмосферного 

воздуха, равная средней температуре самого жар-

кого месяца в 13 часов, оС; 

ƞ – безразмерный коэффициент, учитывающий 

влияние рельефа местности: для равнинной или 

слабопересеченной местности с перепадом высот, 

не превышающим 50 м на 1 км, ƞ=1; 

V1 – объем выбрасываемой газовоздушной 

смеси м3/с, определяется по формуле (2): 

V1= 
3,14159∙D2∙ω

4
,                     (2) 

где: D – диаметр устья источника выброса, м; 

ω – средняя скорость выхода газовоздушной 

смеси из устья источника выброса, м/с. 

 

𝑉1 =
3,14159 ∙ 0,62 ∙ 3,34

4
= 0,94436 

 

n – безразмерный коэффициент, зависящий от 

параметра Vmax, который находится по формуле(3): 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0.65 ∙ √
𝑉1∙(𝑇г−ТВ)

𝐻

3
 ,  (3) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,65 ∙ √
0,94436 ∙ (268 − (−5))

15

3

= 1,67745 

при 0,5<1,67745<2,0  

 

𝑛 = 0,532 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥
2 − 2,13 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥 + 3,13.  (4) 

 

𝑛 = 0,532 ∙ 1,677452 − 2,13 ∙ 1,67745 + 3,13
= 1,05399 

 

m – безразмерный коэффициент, учитываю-

щий условия выхода газовоздушной смеси из устья 

источника выброса, зависит от следующих пара-

метров и условий: 

𝑓 =
1000∙𝜔2∙𝐷

𝐻2∙(𝑇Г−𝑇В)
,      (5) 

 . ƒ =
1000 ∙ 3,34 ∙ 0,6

152 ∙ (268 − (−5))
= 0,10897, 

𝑉𝑚𝑎𝑥
1 = 1,3 ∙

𝜔∙𝐷

𝐻
,     (6) 

𝑉𝑚𝑎𝑥
1 = 1,3 ∙

3,34 ∙ 0,6

15
= 0,17368, 

𝑓𝑒 = 800 ∙ (𝑉𝑚𝑎𝑥 
1 )3,    (7) 

ƒ𝑒 = 800 ∙ (0,09013)3 = 4,19121, 
при условии, что ƒ<100, ƒе >ƒ, но Vmax>0,5,  

𝑚 =
1

0,67+0,1∙√ƒ+0,34∙ √ƒ3 ,                   (8) 

𝑚 =
1

0,67 + 0,1 ∙ √0,10897 + 0,34 ∙ √0,108973 = 1,11681. 

 

Максимальная приземная концентрация вред-

ных веществ СМГ при неблагоприятных метеороло-

гических условиях достигает на оси факела вы-

броса (по направлению среднего ветра за рассмат-

риваемый период) на расстоянии ХМ(М) от 

источника выброса.  

Если 𝑉𝑚𝑎𝑥
1  ≤ 0,5, то ХМ определяется по фор-

муле (9): 

ХМ = 1,425 ∙ (5 − 𝐹) ∙ 𝐻;              (9) 

ХМ = 1,425 ∙ (5 − 1) ∙ 13,5 = 85,5 (м). 
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Опасная скорость ветра UM (м/с) на уровне 

флюгера (обычно 10 м от уровня земли), при кото-

рой имеет место наибольшее значение приземной 

концентрации вредных веществ в атмосферном воз-

духе CМГ зависит от параметра 𝑉𝑚𝑎𝑥 и принимается 

равной: 

при 𝑉𝑚𝑎𝑥
1  ≤ 0,5 UM=0,5    (10) 

Максимальная приземная концентрация вред-

ного вещества CГи (мг/м3) при неблагоприятных ме-

теорологических условиях и скорости ветра U (м/с), 

отличающейся от опасной скорости ветра UM (при 

этом если 𝑈 <0,5, то расчет CГи и ХМи не целесооб-

разен), должна определяться по формуле (11): 

CГи = r ∙ СМГ,   (11) 

где: r – безразмерная величина, определяемая 

в зависимости от отношения U/U M: 

при 
𝑈

𝑈𝑀
> 1, 𝑟 =  

3(
𝑈

𝑈𝑀
)

2(
𝑈

𝑈𝑀
)

2
−(

𝑈

𝑈𝑀
)+2

,        (12) 

 

26

0,5
> 1, 𝑟 =  

3 (
26
0,5

)

2 (
26
0,5

)
2

− (
26
0,5

) + 2

= 0,02912 

 

Расстояние от источника выброса ХМи (м), на 

котором при скорости ветра U и неблагоприятных 

метеорологических условиях приземная концен-

трация вредных веществ достигает максимального 

значения CГи, должно определяться по формуле 

(13):  

ХМи = р ∙ ХМ    (13) 

ХМи = 17,32 ∙ 76,95 = 1332,774 

где: р – безразмерная величина, определяемая 

по соотношению U/UM: 

при 
𝑈

𝑈𝑀
> 1, р= 0,32∙ (

𝑈

𝑈𝑀
) +0,68  (14) 

р = 0,32∙ (
26

0,5
) +0,68 = 17,32 

 

Значения приземных концентраций вредных 

веществ Сгп (мг/м3) в атмосфере по оси факела вы-

броса на различных расстояниях от источника вы-

броса X (м) должны определяться по формуле (15): 

 СГ𝑛 = 𝑆1 ∙ 𝐶МГ;  (15) 

где: S1 – безразмерная величина, определяемая 

при опасной скорости ветра в зависимости от соот-

ношения Х/Хм: 

При 1<
Х

ХМ
≤8 S1=

1,13

0,13∙(
𝑋

𝑋𝑚
)2+1

           (16) 

 

1) 100/85,5≤8 S1 =
1,13

0,13∙1,169592+1
= 0,95939; 

2) 200/85,5≤8 S1 =
1,13

0,13∙2,339182+1
= 0,66030; 

3) 300/85,5≤8 S1 =
1,13

0,13∙3,508772+1
= 0,43453; 

4) 400/85,5≤8 S1 =
1,13

0,13∙4,678362+1
= 0,29386; 

5) 500/85,5≤8 S1 =
1,13

0,13∙5,847952+1
= 0,20750; 

6) 600/85,5≤8 S1 =
1,13

0,13∙7,017542+1
= 0,15266; 

7) 700/85,576,95>8 S1 =
8,18713

3,58∙8,187132−35,2∙8,18713+120
=

0,11407; 

8) 800/85,5>8 S1 =
9,35673

3,58∙9,356732−35,2∙9,35673+120
=

0,08991 

9) 900/85,5>8 S1 =
10,52632

3,58∙10,526322−35,2∙10,52632+120
=

0,07202; 

10) 1000/85,5>8 S1 =
11,69591

3,58∙11,695912−35,2∙11,69591+120
=

0,05906. 
Максимальная приземная концентрация NO2: 

Х=100 м:  СГn = 0,95939 ∙ 0,04258 = 0,04085 мг/м3; 
Х=200 м:  СГn = 0,66030 ∙ 0,04258 = 0,02816 мг/м3; 
Х=300 м:  СГn = 0,43453 ∙ 0,04258 = 0,01850 мг/м3; 
Х=400 м:  СГn = 0,29386 ∙ 0,04258 = 0,01251 мг/м3; 
Х=500 м:  СГn = 0,20750 ∙ 0,04258 = 0,00884 мг/м3; 
Х=600 м:  СГn = 0,15266 ∙ 0,04258 = 0,00650 мг/м3; 
Х=700 м:  СГn = 0,11407 ∙ 0,04258 = 0,00486 мг/м3; 
Х=800 м:  СГn = 0,08991 ∙ 0,04258 = 0,00383 мг/м3; 
Х=900 м:  СГn = 0,07202 ∙ 0,04258 = 0,00308 мг/м3; 
Х=1000 м:  СГn = 0,05906 ∙ 0,04258 = 0,00252 мг/м3. 
Максимальная приземная концентрация CO: 

Х=100 м:  СГn = 0,95939 ∙ 0,20435 = 0,19605 мг/м3; 
Х=200 м:  СГn = 0,66030 ∙ 0,20435 = 0,13493 мг/м3; 
Х=300 м:  СГn = 0,43453 ∙ 0,20435 = 0,08880 мг/м3; 
Х=400 м:  СГn = 0,29386 ∙ 0,20435 = 0,06005 мг/м3; 
Х=500 м:  СГn = 0,20750 ∙ 0,20435 = 0,04240 мг/м3; 
Х=600 м:  СГn = 0,15266 ∙ 0,20435 = 0,03120 мг/м3; 
Х=700 м:  СГn = 0,11407 ∙ 0,20435 = 0,02331 мг/м3; 
Х=800 м:  СГn = 0,08991 ∙ 0,20435 = 0,01837 мг/м3; 
Х=900 м:  СГn = 0,07202 ∙ 0,20435 = 0,01472 мг/м3; 
Х=1000 м:  СГn = 0,05906 ∙ 0,20435 = 0,01207 мг/м3. 
 

На основании полученных результатов построен 

график зависимости приземных концентраций вред-

ных веществ на различных расстояниях от источ-

ника выброса (рисунок 1). 
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Рис. 1. График зависимости приземных концентраций вредных веществ на различных расстояниях от 

источника выброса 

 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ 

все автотранспортные средства были разделены на 

6 категорий: 
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Анотація 
В роботі проаналізовано екологічний стан річок басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської 

області за значенням екологічного індексу та індексу забруднення вод. Харківська область відноситься до 

малозабезпечених водними ресурсами, але як один з найбільших промислових центрів України потребує 

їх в достатній кількості та доброї якості, тому оцінка екологічного стану водотоків басейну річки Сіверсь-

кий Донець є дуже актуальною задачею. Рангування водотоків за значенням екологічного індексу дозволяє 

визначити пріоритетність реалізації природоохоронних заходів і впровадити ітеративний підхід до управ-

ління якістю поверхневих вод в водоохоронну практику України та її адаптацію до екологічного законо-

давства країн ЄС. 

Abstract 
The ecological state of the rivers of the Seversky Donets river basin in the Kharkiv region is analyzed in the 

paper according to the value of the ecological index and the water pollution index. Kharkiv region has the poor 

water resources, but as one of the largest industrial centers of Ukraine needs them in sufficient quantity and good 

quality, so assessing the ecological status of watercourses in the Seversky Donets River basin is a very important 

task. Ranking of watercourses by the value of the ecological index allows to determine the priority of 

environmental measures and to implement the iterative approach to surface water quality management in the water 

protection practice of Ukraine and its adaptation to environmental legislation of EU countries. 

Ключові слова: екологічний стан, поверхневі води, Сіверський Донець, Харківська область 

Keywords: ecological state, surface waters, Seversky Donets, Kharkiv region 

 

Харківська область розташована на північному 

сході України на території двох природних зон 

Лівобережної України – Лісостепу і Степу в межах 

водорозділу, що відокремлює басейни Дону і 

Дніпра. На півночі Харківщина межує з 

Бєлгородською областю Росії, на сході – з 

Луганською, на південному сході – з Донецькою, на 

півдні – з Дніпропетровською, на заході – з 

Полтавською та на північному заході – з Сумською 

областями України. Площа території Харківщини 

складає 31,4 тис. км2 , що становить 5,2% території 

України, відстань із сходу на захід – 225 км, з 

півночі на південь – 200 км. 

Рельєф Харківщини – хвиляста рівнина, яка 

розмежована річковими долинами, ярами та 

балками. Основні його риси визначаються 
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приуроченістю території до басейнів рік Дону та 

Дніпра. Басейн Дону складає 75% території області, 

басейн Дніпра – 25%.  
Ріка Сіверський Донець – головна водна 

артерія Харківщини – є притокою Дона, на 

території області ця річка несе свої води 

протяжністю 375 км (загальна її довжина 1053 км). 

Її основні притоки на території області – ріки Оскіл, 

Уди, Берека, Харків, Лопань, Сухий Торець, 

Балаклійка, Вовча, Великий Бурлук та ін.  

Басейн Сіверського Дінця розташований на те-

риторії двох держав: України та Росії. Загальна 

площа басейну річки - 98,9 тис. км2, з них в межах 

України розташовано 54,54 тис. км2 або 55 % площі 

басейну, з яких на Харківську область припадає 

приблизно 40 % або 22,03 тис. км2, Донецьку – від-

повідно 15 та 7,95 тис. км2, Луганську – 45 та 24,56 

тис. км2, відповідно. Довжина річки – 1058 км, в ме-

жах України – 723 км або 68 % загальної довжини 

[1]. 

На території басейну Сіверського Дінця у Хар-

ківській області проживає близько 2,5 млн. осіб. 

Водозабезпеченість населення місцевим стоком по 

районам області відноситься до категорій «низь-

ких» і «надзвичайно низьких». На тлі надзвичайної 

обмеженості водних ресурсів, відзначаються високі 

обсяги водоспоживання та водовідведення. 

Річка бере початок на південному схилі Серед-

ньоруської височини біля м. Бєлгород (Росія). Далі 

тече територією України – по Харківській, Донець-

кій та Луганській областям (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Поділ басейну р. Сіверський Донець по областях [1] 

 

Основний напрямок верхньої течії – на пів-

день, нижче м. Змієва – на південний схід. Значна 

частина правобережжя відноситься до Донецького 

кряжу. Річка входить в Україну на 102 км біля се-

лища Огірцеве та повертається в Росію на 802 км 

біля містечка с. Кружилівка. Сіверський Донець 

впадає в Дон в межах Ростовської області (Росія) 

[1]. 

Сіверський Донець та його найбільші притоки 

регулюються 4 головними водосховищами у верх-

ній частині басейну, а також багатьма маленькими 

на притоках. Але ріка має лише одне природне 

озеро з площею поверхні 10 га. Канал Дніпро-Дон-

бас було побудовано у 1982 р. для передачі води з 

Дніпра в Краснопавлівське водосховище з ціллю 

компенсувати передачу води з Сіверського Дінця у 

Дон, який тече у Азовське море. 

Сіверський Донець має 11 приток першого по-

рядку, які мають довжину більше 50 км та додат-

ково 210 річок, довжина яких перевищує 50 км. Гу-

стота річкової сітки – 0,17 [1]. 

В басейні Сіверського Донця можливо 

виділити три типа обводнення:  

1) слабкого весняного промочування,  

2) повного весняного промочування,  
3) обводнення і капілярного зволоження. Бі-

льша частина басейну розташована в зоні слабкого 

зволоження [1]. 

Оцінка екологічного стану басейну р. Сіверсь-

кий Донець в межах Харківської області здійснена 

за «Методикою екологічної оцінки якості поверх-

невих вод за відповідними категоріями» [2].  

Екологічна класифікація якості поверхневих 

вод суші та естуаріїв України побудована за 

екосистемним принципом. Комплекс показників 
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екологічної класифікації якості поверхневих вод 

включає загальні і специфічні показники [2].  

Система екологічної класифікації якості 

поверхневих вод суші та естуаріїв України включає 

три групи спеціалізованих класифікацій, а саме: 

– група класифікацій за критеріями сольового 

складу; 

– класифікація за трофо-сапробіологічними 

(еколого-санітарними) критеріями; 

– група класифікацій за критеріями вмісту 

специфічних речовин токсичної та радіаційної дії, а 

також за рівнем токсичності. 
Група класифікацій за критеріями сольового 

складу включає чотири спеціалізовані класифікації 

за критеріями мінералізації, іонного складу і за-

бруднення компонентами сольового складу; 

Екологічна класифікація якості поверхневих 

вод суші та естуаріїв за трофо-сапробіологічними 

(еколого-санітарними) критеріями включає такі 

групи показників: 

1) гідрофізичні – завислі речовини, прозорість; 

2) гідрохімічні – концентрація іонів водню, 

азоту амонійного, азоту нітритного, азоту 

нітратного, фосфору фосфатів, розчиненого кисню; 

перманганатна та біхроматна окислюваність, 

біохімічне споживання кисню; 

3) гідробіологічні – біомаса фітопланктону, 

індекс самоочищення; 

4) бактеріологічні – чисельність 

бактеріопланктону та сапрофітних бактерій; 

5) біоіндикація сапробності – індекси 

сапробності за системами Пантле-Букка – Гуднайта 

- Уітлея. 

Група класифікацій якості поверхневих вод 

суші та естуаріїв за критеріями вмісту і біологічної 

дії специфічних речовин включає три 

спеціалізовані класифікації: за критеріями вмісту 

специфічних речовин токсичної дії; за рівнем 

токсичності та специфічних показників радіаційної 

дії [2]. 

Екологічна оцінка якості поверхневих вод 

суші та естуаріїв України повинна обов'язково 

включати всі три блоки показників: блок сольового 

складу, блок трофо-сапробіологічних (еколого-

санітарних) показників, блок показників вмісту і 

біологічної дії специфічних речовин [2]. 

Етап узагальнення оцінок якості води за 

окремими показниками з визначенням 

інтегральних значень класів і категорій якості води 

виконується лише на основі аналізу показників в 

межах відповідних блоків. Це узагальнення полягає 

у визначенні середніх і найгірших значень для 

трьох блокових індексів якості води, а саме: для 

індексу забруднення компонентами сольового 

складу (I1), для трофо-сапробіологічного (еколого-

санітарного) індексу (І2), для індексу специфічних 

показників токсичної і радіаційної дії (І3). Значення 

екологічного індексу якості води визначається за 

формулою [2]: 
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де:  

І1 – індекс забруднення компонентами 

сольового складу; 

І2 – індекс трофо-сапробіологічних (еколого-

санітарних) показників; 

І3 – індекс специфічних показників токсичної і 

радіаційної дії. 

Екологічний індекс якості води, як і блокові 

індекси, обчислюється для середніх і для найгірших 

значень категорій окремо: ІЕсер та Іемах Він може 

бути дробовим числом. 

Клас якості води визначається за отриманими 

індексами екологічної оцінки за класифікацією 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Класи та категорії якості поверхневих вод України за методикою [2] 

Клас якості вод І II III IV V 

Категорія якості вод 1 2 3 4 5 6 7 

Назва класів і 

категорій якості вод 

за їх станом 

Відмінні Добрі Задовільні Погані 
Дуже 

погані 

Відмінні Дуже добрі Добрі Задовільні Посередні Погані 
Дуже 

погані 

Назва класів і 

категорій якості вод 

за ступенем їх 

чистоти 

(забрудненості) 

Дуже чисті Чисті Забруднені Брудні 
Дуже 

брудні 

Дуже чисті Чисті 
Досить 

чисті 

Слабо 

забруднені 

Помірно 

забруднені 
Брудні 

Дуже 

брудні 

 
Результати екологічної оцінки якості поверх-

невих вод суші та естуаріїв подаються у вигляді 

таблиць, графіків і карт. 

Рангування постів спостереження за екологіч-

ним станом басейну р. Сіверський Донець в Харків-

ській області показало, що в найгіршому стані зна-

ходиться річка Уди в с. Хорошево та с. Есхар (рис. 

2). Значення екологічного індексу Іе на постах спо-

стереження в с. Хорошево та с. Есхар відповідає 5 

категорії (незадовільна якість) і 3 класу (задовіль-

ний стан). 
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Рисунок 2. Рангування постів спостереження за екологічним станом басейну р. Сіверський Донець в ме-

жах Харківської області 

 

Гідрохімічний режим річок формується із 

стоку поверхневих дощових і талих вод, з 

підземного живлення, а також під впливом 

водозаборів з ріки і скиду промислових і 

господарчо-побутових стічних вод. Впливає також 

зарегулювання стоку у ставках і водосховищах. 

Хімічний склад води р. Сіверський Донець 

змінюється просторово і в часі [3]. 

Якісний стан річки Сіверський Донець в 

Харківській області за значенням індексу 

забруднення води (ІЗВ) у верхній частині 

оцінюється як 3 «помірно забруднена». Після 

впадіння притоки р. Уди індекс ІЗВ збільшується 

більш ніж вдвічі, стан річкової води значно 

погіршується і оцінюється як 4 «забруднена». 

Нижче впадіння притоки р. Мжа (м. Зміїв) індекс 

ІЗВ знижується (з 2,97 до 2,39) і стан річкової води 

знову покращується до 3 «помірно забруднена», що 

вказує на її позитивний вплив. Далі за течією індекс 

ІЗВ варіює на межі класу якості 3 «помірно 

забруднена» і 4 «забруднена», і на межі Харківської 

і Донецької областей відповідає 4 «забруднена» [3]. 
Показники, які визначають клас якості вздовж 

водотоку річки в межах Харківської області, є: мідь, 

хром6+, нафтопродукти, марганець, сульфати, ніт-

рити, цинк та БСК5 [3]. 

Наведені на рис. 3 та 4 дані ілюструють зміни 

якості води за течією річки Сіверський Донець від 

кордону України з Російською Федерацією до межі 

Харківської та Донецької областей України за 

показниками ІЗВ та Іе відповідно. 
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Рисунок 3. Просторові зміни індексу забрудненості вод (ІЗВ) за течією р. Сіверський Донець. 
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Згідно результатів моніторингу якісного стану 

поверхневих водних об’єктів Харківської області, 

відповідно ІЗВ, стан якості поверхневих вод р. Сі-

верський Донець, в основному, був стабільним та 

коливався від «помірно-забрудненої» до «забрудне-

ної», а в місцях значного зосередження населення і 

промисловості – «до брудної». 
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Рисунок 4. Просторові зміни екологічного індексу (Іе) за середніми та найгіршими показниками за те-

чією р. Сіверський Донець 

 

Оцінка екологічного стану поверхневих вод 

Харківської області, які відносяться до басейну 

річки Сіверський Донець і басейну річки Дніпро за 

значенням екологічного індексу якості води (Іе) 

представлено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Екологічний стан річок Харківської області за значеннями середнього екологічного індексу (Іесер) 

Водний об'єкт 
Найменування пункту 

спостереження 
І1сер І2сер І3сер Іeсер 

р. Берестова с. Скалонівка, гирло 5,5 4,5 3 4,3 

р. Берестова с. Скалонівка, гирло 1,5 3,8 2,6 2,6 

р. Вовча с. Землянки, міст, кордон з Росією 1,5 5 2,6 3,03 

р. Вовча с. Гатище, гирло, 1 км 3 4,5 2,8 3,4 

р. Лопань м. Харків, гирло 4 6,5 4,5 5 

р. Лопань 
с. Казача Лопань, міст, кордон з 

РФ 
4 3,3 3 3,4 

р. Лопань с. Мала Данилівка, водозабір 3,5 3,5 3,3 3,4 

р. Оріль 
с.Зарічне, межа Харківської і 

Дніпропетровської обл. 
5,5 4,1 3,6 4,4 

р. Оріль 
с.Зарічне, межа Харківської і 

Дніпропетровської обл. 
6 3,8 3 4,2 

р. Орілька с. Артільне, міст 6 4,2 2,7 4,3 

р. Орілька с. Артільне, міст 6 4 3,1 4,3 

р. Оскіл с. Тополі, кордон з Росією 3,5 4,3 2,4 3,4 

р. Оскіл м. Куп’янськ, нижче міста, міст 4 5,3 2,8 4,03 

р. Оскіл с. Червоний Оскіл 4,5 4,6 2,2 3,7 

р. Сіверський Донець 
м. Ізюм, вище міста, міст 

автостради "Харків - Ростов" 
3,6 4,8 2,7 3,7 

р. Сіверський Донець м. Ізюм, нижче міста 5,5 4,8 3 4,4 

р. Сіверський Донець 
с. Петровське (вище каналу 

Дніпро-Донбас) 
5 4,6 2,5 4,03 

р. Сіверський Донець 
с. Есхар, нижче впадіння, р. Уди, 

гребля 
4 6 3,3 4,4 
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р. Сіверський Донець 
с. Єремівка, міст, межа Донецької 

і Харківської областей 
3,5 4,8 2,7 3,6 

р. Сіверський Донець 
с. Криничне, вище м, Балаклея, 

міст 
3,5 5 3 3,8 

р. Сіверський Донець с. Огурцово, кордон з Росією 3 4,6 2,8 3,4 

р. Уди 
с. Есхар, 3 км гирло, техн,в/з 

ГРЕС-2, міст 
4,5 6 3,6 4,7 

р. Уди с. Окоп, міст, кордон з Росією 3,5 4,1 3,5 3,7 

р. Харків м. Харків, гирло, міст 3,5 4,8 3,1 3,8 

р. Харків м. Харків, гирло, міст 4,5 5 3,6 4,3 

р. Харків с. Стрілечє, міст, кордон з Росією 4 4 3 3,6 

р. Харків с. Стрілечє, міст, кордон з Росією 4 4,1 2,8 3,6 

 

Згідно з розрахунками середнього 

екологічного індексу, виконаного відповідно до 

“Методики встановлення й використання 

екологічних нормативів якості поверхневих вод 

суші й естуаріїв України” усі розглянуті ріки 

відносяться до 3 класу якості із посереднім станом. 

Середнє значення екологічного індексу (Іесер) для 

басейну р. Оріль — 4,3, для басейну р. Орілька – 

4,3, для басейну р. Уди – 4,2, для басейну р. Лопань 

– 3,93, для басейну р. Сіверський Донець – 3,9, для 

басейну р. Харків – 3,82, для басейну р. Оскіл — 

3,71, для басейну р. Берестова дорівнює 3,45, для 

басейну р. Вовча – 3,21. Найбільше значення 

середнього екологічного індексу мають річки Оріль 

та Орілька (Іе – 4,3, 5 категорія з посередньою 

якістю вод). 
Оцінка ризику для здоров’я населення при ре-

креаційному водокористуванні показала, що в най-

гіршому стані знаходиться р. Уди в с. Есхар [4]. 

Таким чином, оцінка екологічного індексу та 

ризику для здоров’я населення при рекреаційному 

водокористуванні басейну річки Сіверський До-

нець показала, що в найгірша якість води спостері-

гається в р. Уди в с. Есхар.  

Оцінка екологічного стану річки Уди в межах 

Харківської області показала, що внаслідок знач-

ного впливу стічних вод промислових підприємств 

і житлово-комунального господарства міста Хар-

ків, а також дифузних джерел забруднення клас 

якості відповідно до значення середнього екологіч-

ного індексу змінюється від 2 (добрий стан) на тра-

нскордонній ділянці в с. Окіп до 3 класу якості води 

(задовільний стан) в гирлі річки в смт. Есхар, за зна-

чення максимального екологічного індексу зміню-

ється від 3 (задовільний стан) в с. Окіп до 4 класу 

якості води (поганий стан) в гирлі річки в смт. Ес-

хар. 

В країнах – членах Європейського Союзу на ві-

дміну від українського екологічного законодавства 

і практики управління водоохоронною діяльністю 

впроваджено ітеративний підхід до управління які-

стю поверхневих вод, який передбачає встанов-

лення загальних цілей, конкретних цільових показ-

ників, погоджених й бажаних видів водокористу-

вання й функцій, з урахуванням існуючою та 

прогнозною якістю вод і наявних фінансових ресу-

рсів та технологічних можливостей. 

Аналіз екологічного стану водотоків басейну 

річки Сіверський Донець в межах Харківської об-

ласті з визначенням найбільш забруднених водото-

ків є першим етапом впровадження ітеративного 

підходу до управління якістю поверхневих вод. 
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Анотація 

Прогнозування динаміки змін чисельності офіцерського складу Збройних Сил України проведено на 

основі наукової розробки математичної моделі моніторингу процесу проходження військової служби 

офіцерським складом, яка ґрунтується на теорії марковських процесів. 

На основі комплексного застосування математичного апарату, побудованого на теорії динаміки се-

редніх, спрогнозовано зміни чисельності офіцерів Збройних Сил України в кожному військовому званні. 

Вихідними даними для запропонованої методики потрібні дані про загальну кількість офіцерів, 

щорічну кількість випускників вищих військових навчальних закладів, кількість офіцерів військової 

служби за призом та за контрактом, терміни середніх строків служби та встановлені строки вислуги у 

військовому званні. 

Розроблена прогностична модель подальшого розвитку офіцерського складу Збройних Сил України 

дозволила охарактеризувати зміни графіків категорій офіцерів в кожному військовому званні, розкрити їх 

динаміку на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу формування офіцерського 

складу Збройних Сил України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначені основних шляхів комплектування 

офіцерського складу, які дозволяють забезпечити потреби Збройних Сил України у офіцерах в майбутнь-

ому.  

Abstract 

Forecasting the dynamics of changes in the number of officers in the Armed Forces of Ukraine conducted on 

the basis of scientific development of a mathematical model monitoring the process of military service by officers, 

which is based on the theory of Markov processes. 

Based on the integrated application of the mathematical apparatus on the basis of the theory of means dynam-

ics means changes in the number of officers of the Armed Forces of Ukraine in each military rank are forecasted. 

The initial data for the proposed technique are required data on the total number of officers annual number of 

graduates of higher military educational institutions, the number of military officers per prize and the number of 

military officers under contract, terms of average service life and established terms of service in the military rank. 

A prognostic model of further development of officers of the Armed Forces of Ukraine was developed, which 

allowed to characterize the changes in the number of categories of officers of each military rank to identify their 

dynamics in the short, medium and long term formation of officers of the Armed Forces of Ukraine. 

The scientific novelty of the obtained results is in determining the main ways of staffing officers, which allow 

to meet the needs of the Armed Forces of Ukraine in the future. 

Ключові слова: офіцерський склад, зміна чисельності офіцерів, чисельність офіцерів у кожному 

військовому званні. 

Keywords: officership, change in the number of officers, the number of officers in each military rank. 

 

Постановка проблеми. Реалізація Державної 

програми розвитку Збройних Сил України на 

період до 2020 року потребує комплексного 

вирішення питання професіоналізації особового 

складу. Особлива актуальність цього починання по-

стає в контексті набуття спроможностей Зброй-

ними Силами України ефективно реагувати на за-

грози національній безпеці у воєнній сфері та до-

сягнення стандартів та критеріїв, необхідних для 

набуття членства в безпековому середовищі НАТО 

[3]. 

Функціональне призначення військових фор-

мувань, умови їх застосування визначають чисель-

ність, категорії особового складу та потребу в його 

професійності [4, с. 2], впливають на реалізацію 

http://orcid.org/0000-0002-2434-4372
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бойових спроможностей військових частин 

(підрозділів) і являються фундаментом ма-

теріалізації перспективного плану головних заходів 

з розвитку національних Збройних Сил зразка 

армій країн Альянсу. 

Таким чином, враховуючи пріоритети ро-

звитку Збройних Сил України на найближчі 10 

років, де в короткостроковій та середньостроковій 

перспективі припускається оптимізація чисель-

ності особового складу, органів військового управ-

ління, навчальних закладів [1], актуальності набу-

ває прогнозування процесу формування офіцерсь-

кого корпусу нового типу на основі параметрів, що 

характеризують офіцерський склад, а саме ‒ чи-

сельність осіб офіцерського складу у кожному 

військовому званні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Огляд інформаційних джерел надає можливість 

виокремити наукові ґрунтовні праці в питаннях ро-

зробки математичних моделей та методологічних 

підходів дослідження комплектування офіцерсь-

ким складом організаційних структур Збройних 

Сил в процесі розвитку українського війська.  

Історичну ретроспективу кількісних показ-

ників осіб офіцерського складу (далі ‒ ООС) роз-

криває робота науковців І. Романченко, М. Де-

нежкіна, М. Мороза [7], однак поряд з аналізом чин-

ників, що впливають на зміни кількісних 

показників категорій ООС запропоновано лише 

теоретико-методологічні основи реалізації збалан-

сованості наведеного в статті показника. Однак, 

необхідно зазначити, що розробці математичних 

моделей оптимального співвідношення категорій 

офіцерського складу в процесі проходження війсь-

кової служби, прогнозування зміни чисельності 

офіцерського складу присвячено незначну кіль-

кість наукових праць. Вагомий внесок в до-

слідження кількісних показників ООС у складі 

Збройних Сил України має монографія І. Роман-

ченко, Ю. Гусака, А. Сиротенка, П. Шуляка, С. Да-

нилюка, О.Бобруна, В. Пасічника “Математичні ос-

нови кадрового менеджменту у військовій сфері” 

[2], в якій розглядаються математичні моделі 

моніторингу процесу проходження військової 

служби офіцерським складом на основі теорії мар-

ковських процесів. Аналізуючи математичні мо-

делі, що застосовувалися науковцями для оцінки 

офіцерського складу, слід зазначити, що розглянуті 

методики не охоплювали особливості комплекту-

вання військ (сил) Збройних Сил України в період 

ведення бойових дій на Сході України, разом з тим, 

у сучасній науковій літературі з військової тема-

тики, питанням прогнозування кількісних змін 

офіцерського складу у ході військової служби, не 

приділяється належної уваги. 

Таким чином, враховуючи необхідність приве-

дення співвідношення чисельності всіх категорій 

офіцерського складу у відповідність з потребами 

Збройних Сил України та наближення їх до показ-

ників, що відповідатимуть військовим критеріям 

членства України в НАТО зростає необхідність 

більш глибшого дослідження обраної тематики.  

Метою статті є прогнозування зміни чисель-

ності офіцерів в кожному військовому званні вико-

ристовуючи математичну модель на основі застосу-

вання теорії динаміки середніх.  

Викладення основного матеріалу. Мета 

сьогоднішньої структурної трансформації Зброй-

них Сил України передбачає комплексне приве-

дення української армії до військових стандартів 

країн безпекового Євроатлантичного середовища, 

отже пошук способів урегулювання відповідності 

співвідношення ООС нормам та стандартам прий-

нятим в Збройних Силах країн-членів НАТО є од-

ним з основних завдань обґрунтування обрису но-

вої системи [6, с. 14]. Практична фаза процесу ре-

формування Збройних Сил України передбачає 

проведення заходів щодо скорочення чисельності 

особового складу, органів військового управління, 

видів (родів) військ (сил), проходження військової 

служби на ротаційній основі [1]. Разом з тим, по-

повнення офіцерського складу національних 

Збройних Сил відбувається шляхом заміщення ва-

кантних посад випускниками вищих військових 

навчальних закладів та сержантсько-старшинським 

складом, що має освіту “бакалавр” і за рахунок 

впровадження окремих видів військової служби для 

офіцерського складу [5]. Під впливом різних обста-

вин кожен офіцер може отримати інший статус: 

чергове військове звання, звільнитися з лав Зброй-

них Сил України або померти чи загинути, перейти 

у військове звання рангом нижче. 

За запропонованою методикою потрібні дані 

про загальну кількість офіцерів, щорічну кількість 

випускників ВВНЗ, кількість офіцерів військової 

служби за призом та за контрактом, терміни се-

редніх строків служби та встановлені строки вис-

луги у військовому званні. Для достовірного про-

гнозування методика охоплює коефіцієнт 

вірогідності, що офіцери отримають чергове війсь-

кове звання та відображають інтенсивність пере-

ходу ООС в вищу категорію, враховує коефіцієнт 

імовірності, що офіцери звільняться та динаміку ін-

тенсивності звільнення, крім того, в програмі прий-

нято до уваги, коефіцієнт, що офіцери перейдуть в 

нижчий ранг та інтенсивність переходу в нижче 

військове звання. 

Розглянемо Збройні Сили України, у яких ООС 

перебувають у військових званнях відповідно до 

категорій військових звань (рис. 1): стан S1 – кате-

горія “молодший лейтенант” (МЛ), стан S2 – кате-

горія “лейтенант” (Л), стан S3 – категорія “старший 

лейтенант” (СЛ), стан S4 – категорія “капітан” (К), 

стан S5 – категорія “майор” (М), стан S6 – категорія 

“підполковник” (ПП), стан S7 – категорія “полков-

ник” (П) та стан S8 – категорія “генерал” (Г). 
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Рис. 1. Граф станів ООС. 

 

При цьому вектор середньої чисельності ООС 

у станах процесу проходження військової служби 

ZS=(Z1,…,Z9), де Z1-Z9 середні чисельності ООС у 

категоріях S1 ‒ S8 та звільнених у запас або 

відставку відповідно. 

δ – чисельність (вхідний потік, який характери-

зує призначення на посаду офіцера з i-ою штатно-

посадовою категорією, фіксує загальний приток 

офіцерів у кадрову систему відповідного стану (S1 

‒ S8) із зовнішнього середовища). 

λ12,λ23,λ34,λ45,λ56,λ67,λ78 – інтервал потоків 

подій, які відповідають присвоєнню ООС 

відповідних військових звань. 

λ21,λ32,λ43,λ54,λ65,λ76,λ87 – інтервал потоків 

подій, які відповідають пониженню ООС у 

відповідних військових званнях. 

λ19,λ29,λ39,λ49,λ59,λ69,λ79,λ89 – інтервал потоків 

подій, які відповідають звільненню ООС у запас 

або відставку з лав збройних сил. 

τ11,τ22,τ33,τ44,τ55,τ66,τ77,τ88 – середній термін пе-

ребування ООС у відповідному військовому звані. 
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pij – перехідні ймовірності, які визначаються 

шляхом оброблення статистичних даних щодо 

ООС у кожній категорії військових звань. 

Тоді інтенсивності присвоєння військових 

звань визначаються за формулою: 

𝜆𝑖,𝑖+1 =
1

𝑡𝑖,𝑖+1
𝑃𝑖,𝑖+1, 𝑖 = 1,7   (1) 

інтенсивності позбавлення військових звань: 

𝜆𝑗,𝑗−11 =
1

𝑡𝑗,𝑗11
𝑃𝑗,𝑗−1, 𝑗 = 2,8   (2) 

а інтенсивності звільнення у запас або 

відставку: 

𝜆𝑚9 =
1

𝑡𝑚𝑚
𝑃𝑚9, 𝑚 = 1,8   (3) 

Для визначення статичних характеристик чи-

сельності ООС на основі статистичних даних розра-

ховуються перехідні імовірності pij матриці пере-

хідних ймовірностей PS, на основі якої формується 

фундаментальна матриця 

𝐹𝑠 = ‖∫
𝑠

𝑖,𝑗
‖ = (1 − 𝑄𝑠)−1   (4) 

де QS – квадратна матриця непоглинальних 

станів (стани, які відповідають ООС у відповідних 

військових званнях); 

І – одинична матриця. 

Таким чином, у загальному випадку динаміка 

зміни чисельності і-го стану ООС описується дифе-

ренціальним рівнянням виду: 
𝑑𝑍1

𝑑𝑡
= −(𝜆𝑖,𝑗+1 + 𝜆𝑖,𝑗−1 + 𝜆𝑖9)𝑍𝑖 + 𝜆𝑖−1𝑗𝑍𝑖−1 + 𝛿𝑖 (5) 

де Zi та Zi-1 – середні чисельності осіб офіцер-

ського складу у і-му та (і – 1) -му станах (кате-

горіях); 

𝜆𝑖,𝑖+1 = 𝑃𝑖,𝑖+1
𝑠 1

𝑡𝑖,𝑖+1
, 𝜆𝑖9 = 𝑃𝑖9

𝑠 1

𝑡𝑖9
 та 𝜆𝑖−1,𝑖 =

𝑃𝑖−1,𝑖
𝑠 1

𝑡𝑖−1,𝑖
 - інтенсивності переходу з одного стану в 

інший; δі – інтенсивність поповнення і – го стану 

(категорії); 

τ i,i+1, τ i-1,I та τ i9 – середній час переходу з (i – 

1)-го до і-го стану, з і-го до (і + 1)-го стану та звіль-

нення з і-го стану відповідно. 

У таблиці 1 наведено значення інтенсивності 

та імовірності переходу ООС з одного стану в ін-

ший, які є вихідними даними для прогнозування чи-

сельності ООС. 

Таблиця 1 

Вихідні дані для значень інтенсивностей та імовірностей прогнозування чисельності ООС 

Вихідні дані Категорії військових звань, і: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вихідна кількість ООС по військовим званням 

(чол.), Zi 
100 1000 1900 1300 800 500 300 10 

Строки вислуги у військовому званні (роки), tii 2 2 3 3 4 5 3 20 

Імовірності того, що ООС не буде присвоєно 

військове звання, pii 
0,6 0,05 0,15 0,35 0,5 0,6 0,95 0,99 

Імовірності того, що ООС буде присвоєно 

військове звання, pi,i+1 
0,35 0,9 0,8 0,6 0,45 0,35 0,01 - 

Імовірності того, що ООС звільняться у запас 

або у відставку, Pi9 
0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,95 0,005 

Імовірності того, що ООС будуть понижені у 

військовому званні, Pj,j-1 
 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,005 

 

На рисунку 2 показано результати прогно-

зування чисельності ООС в кожному військовому 

званні протягом 20 років без поповнення станів, 

тобто на снові математичної моделі за початкових 

умов, які подано у таблиці 1.  
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Рис. 2. Графік прогнозу чисельності ООС по категоріях без поповнення станів 

 

Аналіз графіку показує, що при існуючих стро-

ках вислуги у військових званнях tii, інтенсивності 

звільнення у запас або у відставку λi9, ймовірностях 

присвоєння військових звань pi,j+1 та пониження у 

військових званнях pi,j-1 найбільш інтенсивно змен-

шується кількість молодших лейтенантів, майорів 

та полковників. 

На рисунку 3 наведено результати прогно-

зування чисельності ООС з поповненням відповід-

ного стану (S1 ‒ S8) із зовнішнього середовища, що 

відповідає ситуації, коли Збройні Сили України 

щорічно поповнюються лейтенантами-випускни-

ками ВВНЗ чисельністю 2200, часткою офіцерів за 

призовом з числа осіб офіцерського складу, офіцер-

ським складом військової служби за контрактом та 

сержантсько-старшинським складом, який має 

вищу освіту та переходить в категорію молодші 

офіцери після курсу перепідготовки та підвищення 

кваліфікації за відповідними переліками військово-

облікових спеціальностей.  

 
Рис. 3. Графік прогнозу чисельності ООС по категоріях з поповнення станів (S1 ‒ S8) 
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З аналізу графіку на рисунку 3 видно, що чи-

сельність ООС стану S1 в короткостроковій пер-

спективі різко знижується, досягає максимуму че-

рез 10 років і надалі чисельність не відтворюється. 

Крива станів S2 ‒ S3 має сталий розвиток з тенден-

цією до нарощення в короткостроковій перспективі 

(S2), що дозволяє щорічна чисельність випускників, 

додаткові поповнення офіцерами станів, 

адміністративно-правові обмеження щодо звіль-

нення з лав Збройних Сил України. Крива чисель-

ності офіцерів в ранзі капітан відзначається прогре-

суючим зростанням протягом перших 10 років, до-

сягає свого максимуму і надалі не зменшується. 

Графік стану S5 в короткостроковій перспективі 

знижується, але надалі чисельність офіцерів стану 

S5 має стале зростання. Стан графіку чисельності S6 

має стійке рівномірне щорічне збільшення. Чисель-

ність офіцерів у званні полковник скорочується до 

2028 року, надалі має стале значення. Графік стану 

S8 має стале значення протягом періоду прогно-

зування. 

Результатом моделювання чисельності 

офіцерів у кожній штатно-посадовій категорії є зро-

стання чисельності офіцерів у ранзі капітан та 

підполковник, що обумовлено поглядами військо-

вого керівництва стосовно кадрової політики в 

Збройних Силах України на найближчі 10 років.  

В короткостроковій перспективі побудови 

офіцерського складу спостерігається тенденція 

зниження чисельності молодших лейтенантів, як 

категорії що комплектується за рахунок переходу 

сержантсько-старшинського складу в категорію 

молодші офіцери після перепідготовки та з метою 

заміщення посад молодших командирів.  

В довгостроковій перспективі збереження 

встановлених видів військової служби для офіцер-

ського складу, щорічної чисельності випускників 

ВВНЗ на рівні 2020 осіб, дотримання термінів вис-

луги у військовому званні дозволяє забезпечити по-

треби Збройних Сил України в офіцерському 

складі. 

Висновки. Таким чином, запропонована в 

статті математична модель з застосуванням матема-

тичного апарату на основі теорії динаміки середніх, 

дозволяє здійснити прогнозування зміни кількості 

офіцерів у кожному званні, що можливо викори-

стати при обґрунтуванні основних положень Візії 

[1] керівництва Збройних Сил України щодо кадро-

вої політики на короткострокову та довгострокову 

перспективу. 

Основними шляхами, що дозволяють забезпе-

чити потреби Збройних Сил України в офіцерсь-

кому складі в довгостроковій перспективі будуть 

випускники та офіцери військової служби за призо-

вом та контрактом. 
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Анотація 

У статті проведений аналіз захисної спроможності засобів індивідуального броньованого захисту. 

Отримані результати оцінювання захисної спроможності цілі, яка знаходиться у засобах індивідуального 

броньованого захисту, на дистанції стрільби в межах дальності прямого пострілу. Результати в подаль-

шому пропонується використовувати для оцінювання ефективності стрільби зі стрілецької зброї. 

Abstract 

The article analyzes the protective capacity of personal armor. The results of the assessment of the protective 

ability of the target, which is in the means of individual armored protection, at a firing distance within the range 

of a direct shot. The results are further proposed to be used to evaluate the effectiveness of small arms fire. 

Ключові слова: ефективність стрільби, стрілецька зброя, засоби індивідуального броньованого захи-

сту. 

Keywords: fire efficiency, small arms, means of individual armored protection. 

 

Вступ 

Постановка проблеми. Застосування засобів 

індивідуального броньованого захисту (ІБЗ) безу-

мовно впливає на ефективність стрільби зі стріле-

цької зброї за рахунок зменшення площі ураження 

цілі [1 – 4]. Також екіпірування солдата засобами 

ІБЗ здійснює вплив на ергономічні можливості 

щодо застосування стрілецької зброї. Слід зазна-

чити, що і захисні властивості засобів ІБЗ можуть 

змінюватись залежно від умов їх використання (да-

льність стрільби, тип зброї тощо). Тому виникає по-

треба у проведенні дослідження ефективності стрі-

льби зі стрілецької зброї при використанні засобів 

ІБЗ по цілям, які мають засоби ІБЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

наукових роботах було розглянуто перспективи ро-

звитку, вимоги до якості матеріалу, класів та так-

тико-технічних характеристик засобів ІБЗ та визна-

чено [3, 5 – 8]:  

– перспективи створення бронежилетів висо-

кого класу захисту (4…6) з відносно невеликою ва-

гою (менше 14 кг) та максимальною площею захи-

сту; 

– класи захисту бронежилету повинні врахо-

вувати велику різновидність стрілецької зброї; 

– характеристики бронежилету повинні витри-

мувати баланс між рухомістю людини та її захи-

щеністю. 

Крім того, у наукових дослідженнях щодо 

ефективності стрільби зі стрілецької зброї, які про-

водилися у наукових роботах [9 – 16], визначено: 

– ефективність стрільби передбачає 

врахування важливих факторів: розсіювання куль, 

кількість куль в черзі, дальність прямого пострілу 

стрільби, кут місця цілі, кількість точок прицілю-

вання, конфігурація та розміри цілі; 

– факторами, що впливають на ефективність 

стрільби, є властивості стрілецької зброї та умови 

бойового застосування; 

– підвищення властивостей стрілецької зброї 

за рахунок коліматорного прицілу підвищує ефек-

тивність стрільби. 

Але при цьому систематизованих досліджень 

щодо оцінювання захисних властивостей засобів 

ІБЗ на основі енергетичного потенціалу та 

відповідно умов бойового застосування стрілецької 

зброї при начвності засобів ІБЗ для підвищення 

ефективності стрільби не проводилось. 



40 The scientific heritage No 49 (2020) 

Метою статті є порядок оцінки ефективності 

стрільби зі стрілецької зброї по цілям з індивідуаль-

ним броньованим захистом.  

Основний матеріал 

Бойовий досвід свідчить, що бронежилет і ку-

лезахисний армійський шолом кевларовий (каска) є 

невід’ємною частиною бойової екіпіровки солдата, 

який являється важливим психофізичним фактором 

його бойової активності, сміливості та рішучості, 

фактором збереження життя й здоров’я. Винахід в 

70-х роках минулого століття надміцного арамід-

ного волокна (келвару), щільність якого в 5-6 разів 

нижче за сталь, та керамічних матеріалів, здатних 

зруйнувати будь-яку кулю призвело до створення 

та масового застосування в сучасних арміях засобів 

ІБЗ солдата [6, 12]. 

На етапі аналізу стану розвитку засобів ІБЗ та 

їх характеристик необхідно провести порівняльний 

аналіз їх захисних властивостей ІБЗ відповідного 

класу. Також необхідно визначити, яким чином 

буде змінюватись захисний ефект ІБЗ залежно від 

дальності стрільби та типу стрілецької зброї. Даний 

аналіз повинен проводитись на основі оцінювання 

пробивної спроможності кулі засобів ІБЗ та тяж-

кості травмування військовослужбовця, що екіпіро-

ваний цим засобом. Результати аналізу в подаль-

шому будуть використовуватись для оцінювання 

ефективності стрільби зі стрілецької зброї. 

Розглянемо результати аналізу захисної спро-

можності засобів ІБЗ солдата. Під захисною стру-

ктурою засобу ІБЗ розуміється сукупність захисних 

елементів, які при одиночному (індивідуальному) 

використанні здатні поглинати та розсіювати енер-

гію засобів ураження, при взаємодії з іншими конс-

труктивними елементами цього засобу захисту амо-

ртизувати та зменшувати динамічні навантаження 

на тіло людини [8, 11, 13]. 

Під класом захисної структури розуміється по-

казник стійкості захисної структури засобу ІБЗ до 

впливу енергії засобу враження вогнепальної стрі-

лецької зброї [11]. В проведеному дослідженні [8] 

стверджується, що єдиної у світі стандартизації та 

класифікації бронежилетів не існує. Це пов’язано з 

тим, що при класифікації засобів захисту різними 

країнами застосувались характеристики тих па-

тронів, які використовуються в збройних силах цих 

країн. Розробники засобів ІБЗ адаптують їх під 

більш найпоширеніші типи боєприпасів. 

В таблицях 1, 2 представлені класи захисних 

структур ІБЗ та характеристики боєприпасів, від 

яких здійснюється захист. 

Таблиця 1 

Класи захисних структур по NIJ Standart-0101.04 (США) 

Клас Тип патрону Вага кулі (г) Швидкість кулі (м/с) 

І 
22 cal LR LRN 

380 ACP FMJ RN 

2,6 

6,2 

329 

322 

II A 
9 mm FMJ RN 

40 S&W 

8,0 

11,7 

341 

322 

II 
9 mm FMJ RN 

357 Mag JSP 

8,0 

10,2 

367 

436 

III A 
9 mm FMJ RN 

44 Mag JHP 

8,2 

15,6 

436 

436 

III 7,62 mm НАТО FMJ 9,6 838 

IV 30 caliber M2 AP 10,8 869 

 

Таблиця 2 

Класи захисних структур DIN (Німеччина) 

Клас Тип патрону Вага кулі (г) Швидкість кулі (м/с) 

I 9 mm Luger FMJ 8,0 410±10 

II 357 Mag FMJ KTW 7,45 560±20 

III 
7,62x51 FMJ SC 

5,56x45 FMJ SC 

9,45 

3,56 

875±25 

1005±20 

IV 
7,62x51 FMJ AP 

5,56x45 FMJ AP 

9,8 

4,5 

875±25 

950±30 

 

Одним з головних призначень засобу ІБЗ є за-

хист тіла людини від енергії впливу засобу ура-

ження вогнепальної стрілецької зброї. Під засобом 

ураження вогнепальної зброї будемо розуміти – 

кулю, яка викидається енергією порохових газів з 

каналу ствола зброї, рухається з початковою швид-

кістю по траєкторії до точки зустрічі з ціллю. 

Одним з головних призначень засобу ІБЗ є за-

хист тіла людини від енергії впливу засобу ура-

ження вогнепальної стрілецької зброї. Під засобом 

ураження вогнепальної зброї будемо розуміти – 

кулю, яка викидається енергією порохових газів з 

каналу ствола зброї, рухається з початковою швид-

кістю по траєкторії до точки зустрічі з ціллю. 

У точці зустрічі з ціллю, куля має певну вели-

чину кінетичної енергії, від значення якої визнача-

ється її убивча або пробивна дія. Убивча дія кулі по 

цілі, яка не має засобів ІБЗ, зберігається практично 

до граничної дальності польоту, а по цілі, що знахо-

диться у засобах ІБЗ потребує уточнення у ході до-

слідження. Пробивна дія кулі залежить від власти-

востей захисних структур засобу ІБЗ, кінетичної 

енергії кулі у момент зустрічі з захисною структу-

рою, калібру кулі, ваги, форми і типу серцевини 
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кулі. Куля пробиває захисну структуру та вбивчо 

діє на організм людини силою свого удару. 

З визначених факторів, що впливають на про-

бивну та убивчу дію кулі головним фактором є її 

кінетична енергія у момент зустрічі з ціллю, яка 

визначається за формулою [11]: 

2

Vm
E

2
kk

k 
,    (1) 

де 
kE  – кінетична енергія кулі у цілі, Дж; 

km  

– маса кулі, кг; 
kV  – швидкість кулі у цілі, м/с. 

Величину кінетичної енергії кулі, яку здатний 

витримати захисний елемент бронежилета, вве-

демо, як один з його показників тактико-технічної 

характеристики, та позначимо через 
бжE . 

Результати розрахунку показника бжE , 

відповідно до класу захисту провідних країн світу, 

представленні в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Величину кінетичної енергії кулі, яку здатний витримати захисний елемент бронежилета 

США Німеччина 

Клас бжE , Дж Клас бжE , Дж 

I 140.713 – 321.42 – – 

IIA - II 
465.124 – 606.551 

538.756 – 969.49 
I 672.4 

IIIА -III 
779.394 – 1482.749 

3370.771 
III 1168.16 

IV 4077.869 IV 1797.845 – 3617.578 

IV 4077.869 IV 2030.625 – 3751.563 

 

З отриманих розрахункових значень величини 

енергії бжE  (табл. 3) можна зробити висновок, що 

для враження цілі, яка перебуває у засобах ІБЗ, кі-

нетична енергія кулі у цілі kE  повинна відпові-

дати умові: 

бжk EE  .   (2) 

Дані таблиці 3 та умови (2) показують, що кі-

нетична енергія кулі в момент зустрічі з ціллю по-

винна бути більшою, щоб пробити захисну струк-

туру засобу ІБЗ, або відповідати величині енергії, 

на яку розрахований клас захисної структури за-

собу ІБЗ, для завдання тілу людини заброньованої 

контузійної травми. 

Під заброньовою контузійною травмаю (ЗКТ) 

розуміється пошкодження шкіряного покрову тіла і 

(або) внутрішніх органів людини від динамічних 

навантажень, які виникають при взаємодії засобу 

враження вогнепальної зброї з захисною структу-

рою засобу ІБЗ при виконанні умови, що куля та 

уламки захисного елементу не проникають у тіло 

[13]. 

Під динамічним навантаженням будемо ро-

зуміти динамічний вплив (удар) – обмежений за ча-

сом (менше чим 0,1 с) кулі на тіло людини, яка пе-

ребуває у засобі ІБЗ. Чим менший час впливу кулі, 

тим більше енергії передається на частину тіла та 

тим більший стає об’єм пошкодження, що зав-

дається людині. 

У таблиці 4 представлена класифікація ЗКТ за 

ступеню тяжкості та сила удару відповідно [11, 13]. 

Згідно таблиці 4 можна видокремити величину 

середньої ударної сили кулі ( срF ), яка необхідна 

для визначення ступеню тяжкості ЗКТ та охаракте-

ризувати втрати боєздатності цілі за часом на який 

вона втрачається і необхідний мінімальний час для 

лікування ( minT ). 

Під втратою боєздатності необхідно розуміти 

неспроможність виконувати бойову задачу протя-

гом певного мінімального часу на лікування. 

Відповідно зі значенням величини середньої 

ударної сили кулі ( срF ) та мінімального часу на 

лікування ( minT ), на наш погляд можна ввести 

три основних типи враження цілей: 

тип А – рішення задачі операції зі знищенням 

цілі, яка вже не має спроможності брати участь у 

бойових діях; 

тип В – рішення задачі дня з виведенням зі 

строю цілі, яка вже не має спроможності брати 

участь у бойових діях тривалий час; 

тип С – рішення задач бою з подавлення цілі, 

яка вже не має спроможності брати участь у бойо-

вих діях деякий час. 
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Таблиця 4 

Класифікація ознаки травмування та втрати боєздатності 

Ступінь 

тяжкості 
Класифікація ознаки травмування 

Сила удару 

(кгс) 

Характеристика втрати 

боєздатності 

1 

легка 

садна, синці 1-3 втрата боєздатності до 1-3 хв.; 

обмежена боєздатність до 15 

хв.; повне відновлення боєздат-

ності до 1 доби 

обмежені підшкірні гематоми 

 
15-16 

2  

середня 

забійні рани 20 втрата боєздатності до 3-5 хв.; 

обмежена боєздатність до 10 

діб; повне відновлення боєздат-

ності до 15-20 діб 

внутрішньо-м'язові крововиливи, по-

одинокі крововиливи у внутрішні ор-

гани 

100 

3 

тяжка 

закриті та відкриті переломи черепа 
250-300 

 

повна втрата боєздатності до 3-

5 хв.; обмежена боєздатність до 

15-20 діб; повне відновлення 

боєздатності до 30-60 діб. 

Імовірна смерть 

повне руйнування черепа 1100 

закриті та відкриті переломи:  

ребер та грудини 

 

570-700 

одиничних ребер 50-60 

переломи відростків хребців без пош-

кодження спинного мозку 

50-120 

 

таза 1000-2000 

крововиливи у внутрішні органи, по-

одинокі 

100 

 

розриви тканин та внутрішніх органів 0,15-0,2 

4 

вкрай 

тяжка, 

летальна 

закриті травми хребта з ушкодженнями 

спинного мозку 

530-762 

 смерть на місці або внаслідок 

ускладнень; 

інвалідність і повна втрата 

боєздатності у тих хто зали-

шився живим 

зупинка серця, ушкодження великих 

кровоносних судин, масивні кровови-

ливи в порожнину внутрішніх органів, 

розриви і руйнування внутрішніх ор-

ганів 

500-600 

 

 

З урахуванням типу враження цілі, середньої 

ударної сили кулі ( срF ), мінімального часу на лі-

кування ( minT ) та ступеню тяжкості отриманої 

ЗКТ, можна прийняти рішення щодо виконання за-

дачі вогневого враження цілі, наведеному в таблиці 

5. 

Згідно з визначеними типами враження цілі, 

будемо вважати, що ціллю є жива сила противника, 

оснащена засобами ІБЗ, які забезпечують захист від 

автоматних та гвинтівкових куль. 

 

Таблиця 5 

Типи враження цілі 

Ціль Жива сила 

Тип враження А В С 

Середня ударна сила кулі ( срF ), (кгс) 576,13 522,5 11 

Мінімальний час на лікування ( minT ) 30-60 діб, смерть 15-20 діб 1 доба 

Ступінь тяжкості 

отриманої ЗКТ 
3,4 2,3 1,2 
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Ціль може бути знищена кулями калібру 5.45, 

5.56, 5.7, 7.62 та 9 мм. Основними вражаючими 

факторами, діючими на ціль, будемо вважати 

вбивчу, пробивну здатність кулі та динамічне 

навантаження на тіло людини. Ураження цілі може 

бути також при влученні кулі у незахищені місця: 

кінцівки рук та ніг, обличчя. При цьому під вражен-

ням цілі будемо розуміти нанесення їй шкоди яка 

призведе до тимчасової втрати боєздатності: здат-

ності до ведення вогню та рухомості. 

Проведемо оцінювання захисної спромож-

ності цілі, яка знаходиться у засобах ІБЗ, на ди-

станції стрільби в межах дальності прямого 

пострілу. 

Для визначення захисної спроможності засобу 

ІБЗ, на траєкторії польоту кулі, пропонується про-

ведення наступних розрахунків: 

– визначити дальності прямого пострілу для 

стрілецької зброї вітчизняного виробника та країн 

НАТО; 

– визначити енергетичний потенціал кулі на 

дальності прямого пострілу та її пробивну здатність 

для певного класу засобів ІБЗ; 

– визначити вбивчу здатність кулі по цілі та ди-

намічне навантаження на тіло людини (тип вра-

ження срF , ступінь тяжкості ЗКТ minT ), яке 

знаходиться у засобах ІБЗ, на дистанції стрільби в 

межах дальності прямого пострілу. 

Проведемо розрахунок дальності прямого 

пострілу для куль калібру 5.45, 5.56, 5.7, 7.62, 9 мм 

стрілецької зброї вітчизняного виробника та країн 

НАТО. Під дальністю прямого пострілу слід розу-

міти, відстань в межах якої траєкторія польоту кулі 

на усьому своєму шляху не підіймається над лінією 

прицілювання вище за висоту цілі. Дальність пря-

мого постілу можна визначати за таблицями пере-

вищення траєкторій над лінією прицілювання, шля-

хом порівняння висоти цілі з величинами найбіль-

шого перевищення траєкторії над лінією 

прицілювання або з висотою траєкторії [14]. 

У зв’язку з тим, що стрілецька зброя калібру 

5.45, 7.62, 9мм, проходить модернізацію та надхо-

дять на озброєння зразки стрілецької зброї калібру 

5.56 та 5.7 мм, виникає необхідність використання 

математичного апарату для уточнення та оціню-

вання такої характеристики траєкторії польоту 

кулі, як дальність прямого пострілу та врахування 

її значень для оцінювання ефективності стрільби. 

Прикладом методики розрахунку дальності 

прямого пострілу, пропонуємо використання фор-

мули, яка визначає зв'язок між дальністю польоту 

кулі, початковою швидкістю кулі, швидкістю кулі 

у цілі, а також балістичним коефіцієнтом, що визна-

чає гальмівну дію сили опору повітря на кулю [15]: 
KCD

0D eVV  ,   (3) 

де DV  – швидкість кулі на дальності D від ду-

льного зрізу каналу ствола зброї (м/с); 0V – почат-

кова швидкість кулі (м/с); K – коефіцієнт, що вра-

ховує дані закону опору повітря Сіаччі та стандар-

тної атмосфери повітря 81 року (СА-81) (кг/м3); C – 

балістичний коефіцієнт кулі (м2/кг); D – дальність 

(м). 

Дальність прямого пострілу визначають вихо-

дячи з польотного часу кулі ( куліt ), під яким бу-

демо розуміти, час який необхідний кулі для 

підйому на висоту H і вільного падіння з неї: 

g

Н2
2tкулі 

,  (4) 

де куліt  – польотний час кулі, с; H – висота 

підйому кулі, м; g – прискорення сили тяжіння, g = 

9,81 м/с2. 

Горизонтальна дальність польоту кулі за цей 

час становить: 

кулісерD tVX  ,   (5) 

а середня швидкість польоту кулі: 

 D0сер VV5,0V  ,  (6) 

де D0 V ,V – початкова швидкість і швид-

кість кулі на дальності DX . 

Якщо прийняти значення висоти максималь-

ного підвищення кулі рівне значенню висоті цілі (

ціліh = 0,5 м – для грудної фігури; та ціліh = 1,5 

м – для ростової фігури) то отримаємо за формулою 

(4), значення польотного часу кулі для грудної та 

ростової цілі, яке будемо враховувати при обчис-

ленні горизонтальної дальності польоту 5,0 куліt

= 0,6 с та 5,1 куліt = 1,1 с. 

Для визначення середньої швидкості кулі по-

трібно визначити швидкість кулі на дальності DV  

за формулою (3). У формулі невідоме значення 

балістичного коефіцієнту кулі С, який враховує 

гальмівну дію сили опору повітря на кулю та визна-

чається за формулою: 

3
2

10
q

id
C  ,  (7) 

де i – коефіцієнт форми кулі; d – калібр кулі 

(м); q – вага кулі (кг). 

Значення величини балістичного коефіцієнту 

зворотно пропорційне вазі кулі. Коефіцієнт форми 

кулі i є багатофакторною функцією та залежить від 

форми та розмірних характеристик кулі, початкової 

швидкості, дальності польоту кулі. Він може бути 

розрахований за різними законами опору повітря 

(закони Гарньє, Забудцького, Сіаччі тощо), отри-

мані імперичним шляхом. Для надзвукових швид-

костей польоту коефіцієнт форми куль для 

стрілецької зброї визначають за законами Сіаччі 

згідно залежності: 
2

11

d

h
042,0

d

h
343,01,1i 








 , (8) 

де 1h – висота оживальної частини кулі (рис. 

1), мм; d – калібр кулі, мм. 
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Рисунок 1 – Висоти оживальних частин куль 

 

Таким чином, для проведення розрахунку 

дальності прямого пострілу визначимо балістичні 

коефіцієнти куль відповідно до формул (8) та (7) та 

складемо таблицю 6. 

Для практичного проведення розрахунків 

відпрацьовано та прийнято основні співвідношення 

між висотою оживальної частини кулі та її калібром 

d, мм [15]: 

1h = (2.0…3.0) d – для куль калібру 5.45 мм; 

1h = (2.0) d – для куль патрона зр. 1943 року 

калібру 7.62 мм; 

1h = (0.7) d – для куль патрона до пістолета 

Макарова калібру 9 мм. 

Висновки і напрями подальших досліджень 

Таким чином, розрахунки показали, що зна-

чення балістичного коефіцієнту при однакових 

умовах стрільби зі стрілецької зброї різними ти-

пами патронів вбивча, пробивна здатність та дина-

мічне навантаження на ціль буде різним та може за-

лежати від дальності стрільби та балістичного кое-

фіцієнту кулі. 

 

Таблиця 6 

Значення балістичного коефіцієнту кулі 

Країна Тип патрону 
Вага кулі 

(кг) 

Калібр кулі 

(м) 

h1 

(мм) 
i 

C 

(м2/кг) 

США 

7.62×51 

7.62 NATO 
9.7·10-3 7.62·10-6 19.94 0.49 2.933 

5.56×45 5.56 NATO 5·10-3 5.56·10-6 12.7 0.536 3.314 

Німеччина 

7.63×25мм DWM 403 5.5·10-3 7.63·10-6 10.2 0.717 7.589 

9×19мм 

Parabellum 
7.45·10-3 9·10-6 7.54 0.842 9.155 

Україна 

5.7×28 FN, SS190 

Форт-28 
2.02·10-3 5.7·10-6 11.68 0.574 9.232 

5.45×39, 7Н10 

Форт-221, АК74 
3.62·10-3 5.45·10-6 16.35 0.449 3.684 

7.62×39, 7Н23 7.62 Малюк, Вулкан 8·10-3 7.62·10-6 15.24 0.582 4.224 

9×18 пст 

ПМ, АПС 
6·10-3 9·10-6 6.7 0.868 11.718 

З двох куль однакової форми та калібру, в ба-

лістичному відношенні найбільш вигідна куля, у 

якій більша вага. Чим менше значення балістичного 

коефіцієнту, тим менше вплив прискорення сили 

опору повітря, менше гальмування кулі в польоті, 

стабільніша швидкість, настильність траєкторії та 

більша дальність прямого пострілу. 

У статті визначається змінювання захисного 

ефекту ІБЗ залежно від дальності стрільби та типу 

стрілецької зброї. Даний аналіз пропонується про-

водити на основі оцінювання пробивної спромож-

ності кулі засобів ІБЗ та тяжкості травмування сол-

дата, що екіпірований цим засобом. Результати 

аналізу в подальшому будуть використовуватись 

для оцінювання ефективності стрільби зі стрілець-

кої зброї. 
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Идея «языковых игр» Людвига Виттгенштейна 

имеет сложную историю и интересную методоло-

гическую судьбу. Мыслитель не создал целостной 

теории «языковых игр», о чем свидетельствуют и 

рефлексивные суждения исследователей трудов ве-

ликого мыслителя. Обращаясь к творчеству Л. Вит-

тгенштейна, Я. Хиттинка, к примеру, характеризует 

особенный метод его работы, явно отличающийся 

от традиционных форм теоретизирования. Начиная 

с 30-х годов, пишет он, «Виттгенштейн записывал 

свои новые философские идеи во множестве почти 

ежедневных записных книжек. Это был неоцени-

мый материал для его дальнейшей работы. Он тща-

тельно хранил их. Клал их в сейф или оставлял для 

сохранности у друзей и родственников. Он даже де-

лал с них копии. Когда он чувствовал, что у него 

сформировался взгляд, он нанимал машинистку и 

диктовал, частично из записных книжек, частично 

с голоса. В результате получалась рукопись разме-

ром с книгу…». Однако, таким способом «он не за-

кончил ни одной рукописи, всякий раз находясь в 

полной фрустрации от подобных редакторских уси-

лий, и процесс начинался заново...». Поэтому, де-

лает вывод Я Хиттинка, при чтении Виттгенштейна 

«следует сфокусировать внимание на начале ра-

боты», что «покажет общую картину», «остальная 

часть работы должна читаться, твердо памятуя 

главные идеи, набросанные до того…». Следует 

учесть и то, что именно ранние идеи Виттген-

штейна привели к проблемам, решение которых с 

необходимостью вызвало позитивные изменения в 

его представлениях о логике, философии и языке 

[15, с. 19-25]. И это, несомненно, относится к идее 

«языковых игр» Л. Виттгенштейна.  

Эта идея, уточнение ее смысловых значений и 

интерес к рефлексивному анализу сохраняются по 

сей день, актуализируясь, как в философско-мето-

дологическом, так и в специализированных лингви-

стических дискурсах. Само же введение лексемы 

«языковая игра» в методологический тезаурус, как 

отмечается в исследованиях, стало заметным зна-

ком признания недостаточности методологиче-

ского потенциала установок логического позити-

визма, в том числе, его позиции относительно ис-

ключительной значимости семантической и 

синтаксической трактовки языка. Именно ее сто-

ронником был и «ранний Виттгенштейн». Уязви-

мость логического позитивизма, как известно, про-

явилась, прежде всего, в решении ключевой мето-

дологической проблемы «эмпирического 

значения»; поисках универсального языкового 

формата, соответствующего исходным установкам 

логического эмпиризма; в его устремленности к по-

строению «идеального языка», свободного от недо-

статков естественного словоупотребления. При 

этом центральный вопрос доминантной для дан-

ного дискурса темы «истина и значение» перма-

нентно оставался в динамике дискурсов позити-

визма «слепым пятном семантики» [8, с. 28-48].  

Логика противостояния данным методологи-

ческим установкам и становление интереса даль-

нейших методологических поисков обращают 
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Л.Виттгенштейна к различным аспектам прагма-

тики языка, к аналитике потенциала его коммуни-

кативных ресурсов. Истоки становление критиче-

ского взгляда на жесткость установок логического 

эмпиризма в рефлексии языковой реальности про-

являются уже в его Логико-философском трактате. 

Известный афоризм, завершающий трактат: «О чем 

нельзя сказать, о том нужно молчать», фиксирует 

несомненный интерес мыслителя (пусть пока ре-

флексивно не оформленный) к необходимости вы-

хода в иные, отличные от установок исключитель-

ности логоцентризма, форматы анализа языка; за-

дает эволюционирующие далее в 

методологическом дискурсе векторы этической и 

экзистенциальной проблематики языковой реаль-

ности.  

Показательно, что обращаясь к феномену «ре-

чевых практик», и критикуя «ментальные состоя-

ния как значения», – отмечает Б.В. Марков, – Витт-

генштейн фиксирует сложность установления зна-

чимости речевых актов на основании 

исключительно внутренних состояний и пережива-

ний говорящего субъекта и обращает внимание на 

необходимость отыскивать основания их значения 

не в сознании, а в иных – внешних инстанциях, сто-

ящих за высказываниями. И ссылки на знание и по-

нимание он ассоциирует с общепринятыми нор-

мами употребления языка [8, с. 63; 56]. Да и основ-

ной замысел работы «Логико-философский 

трактат», несмотря на доминантную привержен-

ность «раннего Виттгенштейна» методологическим 

установкам логического позитивизма, как отмеча-

ется в исследованиях, мыслитель видел «не в по-

строении развитой теории предложения как образа 

мира, а в создании особой этической позиции, це-

лью которой является демонстрация того тезиса, 

что решение научных проблем мало что дает для 

решения экзистенциальных проблем человека»…, 

констатация постоянного стремления «выхода за 

границу языка» [11, с. 125].  

Таковы истоки неявно заявленной в «Логико-

философском трактате» (1921г.) и развернутой в 

«Философских исследованиях», опубликованных в 

1953г. лексемы Л. Виттгенштейна «языковая игра». 

И она означает для мыслителя не просто динамику 

языка, но проецируется в экзистенциально-миро-

воззренческие контексты, оказываясь важнейшим 

«компонентом деятельности» человека и «формой 

жизни». Языковые игры, переводя посредством 

речи социокультурную реальность в игровую плос-

кость, своеобразно «очерчивают горизонт возмож-

ных миров индивидуального и социокультурного 

опыта – как не совпадающих с наличными – ибо, с 

одной стороны, в выборе правил языка, как и в вы-

боре набора игровых правил, человек ничем извне 

не ограничен. А с другой – соблюдение требования 

интерпретируемости модельной семантики, как от-

мечает М.А. Можейко, заложено в самой основе 

конституирующего игру языка» [9, с. 1344]. В этой 

связи словоупотребление, по Виттгенштейну, во-

обще не может быть неправильным, оно лишь отра-

жает динамику самой жизни. Тем самым рефлексия 

языка мыслится погружаемой к контексты много-

гранных жизненных миров человека, объективно 

востребующих от аналитики языковой реальности 

иной, «информальной логики» – логики интепрета-

ции, смыслового восприятия и понимания. Соот-

ветственно, в тезаурусы рефлексии языка и языко-

вой реальности, ознаменовавшейся «Лингвистиче-

ским поворотом» в философии ХХ века, 

постепенно включаются традиции герменевтики 

(аналитически связывающие язык, знание, речь, по-

нимание), установки феноменологии (раскрываю-

щей «сущее в существовании» языковых форм; 

связь речевых актов с интенциональными состоя-

ниями. В работе «О природе интенциональных со-

стояний» Дж. Серль пытается скоррелировать рече-

вые акты с интенциональными состояниями (по су-

ществу, – экзистенциалами), – такими как: надежда, 

желание, любовь, ненависть, симпатия, неприязнь, 

неприязнь, сомнение, удивление, удовольствие, 

восторг, уныние, гордость, раскаяние, скорбь, огор-

чение, виновность, наслаждение, раздражение, за-

мешательство, одобрение, прощение, враждеб-

ность, привязанность, ожидание, гнев, восхищение, 

презрение, уважение, негодование [12, с. 61].  

В векторах исследовательских традиций экзи-

стенциальной философии, феноменологии и психо-

логии язык анализируется как «событие» и «со-бы-

тие» жизненных миров; исследуется его воплощен-

ность в экзистециалах; экзистенциальный, 

образовательный, воспитательный потенциал; и 

проблемы суггестивности языка, в т.ч. возможно-

сти воздействия на человека звуком, речью, голо-

сом, масс-медиа, и т. д. Своеобразие тональности 

аналитики языка задают и многомерные дискурсы 

постмодернизма, а также иные аналитические 

практики. Тем самым в разных контекстах и 

направлениях методологической рефлексии все бо-

лее углубляется изначально заданный логикой 

прагматизма праксеологический аспект рефлексии 

языка. Установки онтологической размерности, эк-

зистенциальной прагматики, концептуалицации 

«языковых игр» в качестве аналитических моделей 

языка пронизывают философско-методологические 

учения ведущих мыслителей двадцатого столетия – 

М. Хайдеггера, Х. Г. Гадамера, Ж. Дерриды, М. 

Фуко, и др. 

Концепт «языковой игры» в методологиче-

ской рефлексии эволюционирующих смыслов по-

нятия «мировоззрение». Интересным методологи-

ческим подходом автору представляется проециро-

вание модели «языковой игры» на рефлексивный 

анализ эволюции научного понятия, функциониру-

ющего в ментальной культуре; методологическая 

реконструкция механизмов трансформации исто-

рически эволюционирующих ключевых смыслов и 

содержательных значений понятия; а также рекон-

струкция смысловых значений понятия, аутентич-

ных его сущностной природе, онтологическим и 

культурно-историческим основаниям.  

При попытках рефлексивного анализа понятия 

мировоззрения обнаруживается своеобразная ко-

гнитивная ситуация, которую можно условно оха-
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рактеризовать состоянием «потаенностью смыс-

лов». Она возникает тогда, когда понятие (исходя 

из логики его «себетождественности», максималь-

ной степени соответствия понятия его денотату) 

способно нести и действительно несет в себе значи-

тельно больший смысловой потенциал и динамику 

значений, нежели те, что реализуются в его практи-

ческом функционировании и исторически сложив-

шейся методологической рефлексии. Существенно 

значимым в себетождественной аутентичности по-

нятия мировоззрения – как системы обобщенных 

взглядов человека на мир в целом и своего места в 

мире, системы экзистенциальных идеалов, ценно-

стей и убеждений человека – является целостность, 

гармоничность «духовного (ментально-когнитив-

ного)» и «практического» человеческой жизнедея-

тельности. Хорошо известные культурно-историче-

ские формы целостного мировоззрения – мифоло-

гия, религия, философия и художественное 

мировоззрение представляют такие, выверенные 

культурной историей и жизненным опытом челове-

чества, модели гармонизирующего жизнь, реаль-

ную экзистенцию – мировосприятия, миропонима-

ния и мироотношения.  

Философско-методологический анализ пока-

зывает, что в практике использования понятия ми-

ровоззрения в западно-европейской философской и 

социо-культурной традиции постепенно стал 

ускользать существенный для феномена миро-воз-

зрения механизм «оборачивания метода» (Г. Ге-

гель, К. Маркс), вскрывающий динамику взаимо-

связей, трансформаций и переходов функциониру-

ющих форм в целостности «духовного» и 

«практического» мировоззрения [1, с. 35-120]. «Су-

щее» через синтезы и обособления форм, в процес-

сах самоопределения и взаимообогащения взаимо-

действующих сторон способно проявиться и выра-

зить себя в «ином». В нашем случае –«духовного» 

в «практическом» и «практического» в «духов-

ном».  

Диалектика «сущего» и «иного» как взаимоот-

ношения «в себе самом сущего» и «самого для себя 

иного», не допускающего ассимиляции «иного» 

«сущим» в отношении «иного» для «сущего», как 

«своего иного» значима для рефлексии мировоззре-

ния, как целостности двусоставной природы – 

единства противоположностей «духовного» и 

«практического». Поэтому именно углубленный 

анализ духовно-практической сущности мировоз-

зрения, аутентичный его собственной природе, и 

проявлений этой сущности в праксеосфере функци-

онирования мировоззрения оказывается необходи-

мым для раскрытия глубинного содержания и мето-

дологического потенциала его понятия. Действи-

тельная же практика использования понятия 

мировоззрения и сложившаяся рефлексивная ситу-

ация, связанная с его анализом, продолжают рабо-

тать скорее на мировоззренческие «перевертыши» 

– «превращенные» мировоззренческие формы, под-

меняющие в функционировании и рефлексии миро-

воззрения себетождественные формы его целостно-

сти [1]. Логика, считанная с практики, то есть «не-

формальная логика» как «логика практической 

рациональности» (И.Н. Грифцова [3] ) может сви-

детельствовать о наличии «мировоззренческих пре-

вращений» в исторической эволюции смыслов по-

нятия мировоззрения, и, с одной стороны, – наво-

дит на мысль о ее параллелях рефлексии «языковых 

игр» Л. Виттгенштейном, а с другой, – о необходи-

мости дальнейшего методологического анализа 

функционирования исторически эволюционирую-

щего понятия «языковой игры».  

Анализ показывает, что практическая дина-

мика языковых игр в осмыслении понятия может, 

как ранее отмечалось, продемонстрировать различ-

ные исходы и рефлексивные возможности, в том 

числе – анализа постепенной утраты связи исход-

ного смыслового значения понятия и контекста, его 

формирующего; а также постепенного сведения на 

«нет» и своеобразного «угасания» ключевых смыс-

лов исходного денотата понятия. Эти процессы, от-

носящиеся к праксеосфере языка и выразимые дис-

курсивной формой «рефлексивной речевой комму-

никации» (Ю. Хабермас), могут задавать в 

закономерностях функционирования языка свои 

особые правила, выводящие его за рамки исключи-

тельно формальных установок и лексических тра-

диций экспликации грамматических форм. Чаще 

они наполняются герменевтическими смыслами, 

порождаясь «в понимании и для понимания» (Г. Г. 

Гадамер) и с необходимостью востребуют в каче-

стве значимого условия и основания – «взаимопо-

нимающий диалог» (К. О. Апель). При этом сам 

дискурс, воспринимаемый как ход «языковой 

игры», может служить «деконструкции» (Ж.Дер-

рида). Любопытно, что подобные процессы с оче-

видностью обнаруживаются в методологической 

реконструкции эволюционирующих смыслов поня-

тия мировоззрения [1, с. 35-115]. 

Важно отметить, что сам дискурс методологи-

ческой рефлексии эволюционирующих смыслов 

понятия не означает произвольной «деконструк-

ции», но может рассматриваться в качестве «есте-

ственной деконструкции» смыслов «играющего» 

понятия. Деконструкции, осуществимой в процес-

сах трансформации и исторической эволюции прак-

сеосферы функционирующего понятия в условиях 

снятия жестких дискурсов легитимации, в особен-

ности характерных для периодов «заката больших 

нарраций» (Ж.-Ф. Лиотар). Отметим, что в постмо-

дернисткой парадигме мышления языковая игра ока-

залась основополагающим способом осуществления 

не только сугубо языкового бытия, но и бытия соци-

ального. В ключе интересующего нас анализа фено-

мена мировоззрения и его понятия именно это обсто-

ятельство во многом обусловливает воспроизводи-

мость методологического мифа «отсутствия 

мировоззрения» в разных формах его проявления, в 

том числе, как мы увидим далее, в контекстах соци-

ально-политического сознания.  

Именно в этом плане может быть рассмотрен и 

проанализирован методологический дискурс поня-

тия мировоззрения. Процессы ремифологизации и 

демифологизации, происходящие в праксеосфере 

функционирования языка и сопровождающие мето-
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дологическую эволюцию смыслов понятия мировоз-

зрения при переменах правил «языковых игр», как 

показывает исследование [1, с. 35-115], могут ка-

саться «существенного» в содержании понятия. Это 

со своей стороны побуждает к изучению истоков 

становления его смыслов, механизмов и оснований 

их перемен в контекстах смены методологических 

приоритетов и парадигм культурно-исторической 

ментальности. Данный ход рассуждения и обозна-

ченные акценты исследования имеют значение и в 

том плане, что само методологическое сознание, 

сложившееся в контекстах игровой модификации и 

исторической эволюции смыслов понятия мировоз-

зрения, характеризуется известной драмой идей и 

напряженностью мысли. В нем обнаруживаются и 

пики взлета, и состояния полного уничижения ста-

тусной значимости феномена мировоззрения и стоя-

щего за ним понятия, выражающиеся периодически 

воспроизводящимся в жизни девизом: «Долой миро-

воззрение!».  

Немаловажным основанием методологиче-

ского прочтения эволюции смыслов понятия миро-

воззрения представляется и тот факт, что со време-

нем в методологической ситуации, характеризую-

щей рефлексию мировоззрения, обнаружились 

серьезные «сбои» и в осмыслении функционалов 

понятия (Имеется в виду необходимость прояснения 

смысловых значений понятий: «мироощущение», 

«миропонимание», «миросозидание», «мироотно-

шение» в контекстах более общего понятия «миро-

воззрение»), выводящие на герменевтическую про-

блему взаимосвязи текста – контекста. Очевидно, 

что за понятием, употребляющемся в том или ином 

контексте, кроется не только его смысл, углубляю-

щий содержание текста, но проявляются и его опе-

ративное звучание, выраженное в функционалах. В 

результате нарушения динамики смысловой ком-

муникации функционирующего понятия возни-

кают ситуации, влекущие за собой ограничения 

возможностей языка и дальнейшего накопления 

аутентичного феномену содержания методологиче-

ского потенциала его понятия (в данном случае – 

феномена мировоззрения). С другой стороны, сам 

язык, выражая, осмысливая и «конституируя» соб-

ственную языковую реальность посредством «за-

уженных», искаженных и «превращенных» смыс-

ловых значений, может выражать и фиксировать 

действительные состояния реальности мировоззре-

ния – проецирующуюся в языке мировоззренче-

скую ситуацию. Так сам язык во многом способ-

ствует формированию реальности миро–воззрения. 

Сегодня – это кризисная реальность. Ее состо-

яния нередко фиксируются и описываются «мысле-

образами» таких языковых конструктов, как: 

«безысходность», «уход», «дегуманизация», «без-

духовность», «техницизм», «тоталитаризм», «дис-

гармония», «нарушение целостности», «дезадапта-

ция», «отчуждение», «абстрактный гуманизм», 

«утрата человеческого в человеке» и т.д. Психоло-

гический дискомфорт и чувство неуверенности, 

вместе с ностальгией по «надежному» и «устойчи-

вому» прошлому, а также сетования на «крушение 

принципов», «разрушение идеалов, «потерю веры», 

– отмечает А.Ф. Зотов, – могут восприниматься в 

качестве свидетельств этой ситуации [4, С. 3–15.] 

Активный по своей природе, язык, с одной сто-

роны, «считывается» с действительности, а с дру-

гой, – своеобразно моделирует и конструирует ее в 

«языковой реальности».  

В основаниях современной мировоззренче-

ской ситуации, как показывает анализ, обнаружива-

ются те самые мировоззренческие «перевертыши» 

или «подмены», в результате которых такие миро-

воззренческие формы, как идеология, к примеру, 

или картина мира оказываются способными взять 

на себя функции целостного мировоззрения. Поло-

женные в основу «социального конструирования 

реальности» (П. Бергер, Т. Лукман) и ее моделиро-

вания, они могут приводить к различным формам и 

уровням дисгармонии духовной и практической 

сфер бытия человека, демонстрируя их трансфор-

мации и «превращения» форм. При подобных под-

менах мировоззрение перестает функционировать 

как целостность, нарушается гармония «духов-

ного» и «практического» экзистенции, разрушается 

цельность человека, целостность форм его бытия. 

Анализ подобных состояний дисгармонии «духов-

ного» и «практического» мировоззрения не подда-

ется осмыслению и регуляции на основе породив-

ших и детерминирующих ее проявления (либо 

«считанных» с нее) состояний функционирующего 

методологического сознания. И тогда методология 

порождает иные исследовательские приоритеты, 

иной стиль и парадигмы мышления. 

Нередко само понятие, включенное в языко-

вые игры, утрачивает в процессе смысловых «пре-

вращений» себетождественность, отрываясь и ди-

станцируясь от исходного смыслозначения, своего 

денотата. Ассимилируется «значимым» в сложив-

шейся мировоззренческой ситуации «иным» и, ис-

пытывая на себе доминирующее влияние этого 

иного, утрачивает аутентичное смыслосодержание. 

Однако, теряя таким образом себетождественность, 

понятие постепенно перестает работать и в этих, 

«вновь обретаемых» и обретенных смысловых по-

лях. «Игровая ситуация» сбоев его методологиче-

ского кредо становится очевидной. Оказывается 

очевидной и необходимость аналитической коррек-

ции функционирующего понятия. С ней нередко 

связывается либо негация понятия, по существу, от-

каз от его содержательной и методологической зна-

чимости (в нашем случае – обновляется «миф от-

сутствия мировоззрения» [1, c. 95-114]), либо про-

исходит дальнейшее развитие понятия – 

расширение и углубление его смыслов, сопровож-

дающиеся сменой фундирующих методологиче-

ских приоритетов. Для того чтобы понятие и «в бо-

лее узкой области, – как отмечает Р. Штайнер, по-

лучило свой подобающий ему смысл…иногда 

приходится также прибавлять к тому, что первона-

чально мыслится в понятии, еще и нечто иное, 

чтобы таким образом помысленное получило свое 

оправдание или даже нашло соответствующее себе 

место» [16, c. 123]. Эти идеи в полной мере могут 

быть отнесены к мигрирующему в ментальной 
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культуре понятию «мировоззрение», рефлексии ис-

торической эволюции его смыслов. «Логическим», 

как известно, «историческое» сущностно выра-

жено, «снято» (Г. Гегель). Вместе с тем, «историче-

ское» с необходимостью корректирует «логиче-

ское», удерживая в себе его проекции, дополняет и 

углубляет его исходные смыслы.  

Приведенные в работе аргументы и акценты 

демонстрируют непреходящее историческое значе-

ние, актуальное звучание и рефлексивный потен-

циал методологической идеи «языковых игр» 

Людвига Виттгенштейна. И во многом задают то-

нальности методологического интереса к языковой 

реальности, поискам аутентичных онтологии этого 

сложнейшего феномена человеческого бытия мыс-

леформ и рефлексивных практик.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся представления специфики формирования и функци-

онирования ценностей в контексте индивидуального бытия социального субъекта. Показывается, что цен-

ности отражают субъективности и человеческие предпочтения, а также ментальные образы «совершен-

ного» бытия, в котором гармонизируются отношения и взаимодействия человека и социальной реально-

сти. Постулируется, что экзистенциальная сущность ценностей конституирует необходимость и 

комплексность осознания и осмысления субъектом значимости своего собственного бытия. Ценностные 

предпосылки и основания социального бытия инициируют открытость индивидуального бытия. Отмеча-

ется, что реконструируя историческое бытие и социальные трансформации в контексте жизнедеятельности 
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социума, рефлексирующий субъект включает изменяющуюся реальность в рамки собственного субъек-

тивно-оценочного социального пространства и, как следствие, становится субъектом «переживания» и 

осмысления социального исторического бытия. В процессе оценивания и интерпретации трансформирую-

щейся действительности социальный субъект должен выходить за границы индивидуального бытия в 

«инобытие», сохраняя собственные жизненные ориентиры и приоритеты. Духовные ценности понимаются 

как своеобразное отражение субъективности «проживания» и «переживания» субъектом качества своей 

жизнедеятельности. Показывается, что ценности субъекта отражают способности и духовно-эмоциональ-

ные характеристики субъекта с позиции его креативно-практической деятельности по реализации свободы 

в рамках интенционального влияния на «инобытие» и индивидуальное бытие. Поэтому ценности выра-

жают субъективацию предпочтения имеющихся сценариев саморазвития человека на пути совершенство-

вания. Для субъекта с ограниченными потребностями это означает приобщение к ценностям специальной 

социальной группы, являющимся синтезом социально-групповых и индивидуальных ценностей. 

Abstract 
The article deals with issues related to the representation of the specifics of the formation and functioning of 

values in the context of the individual being of a social subject. It is shown that values reflect subjectivity and 

human preferences, as well as mental images of "perfect" being, in which the relations and interactions of a person 

and social reality are harmonized. It is postulated that the existential essence of values constitutes the necessity 

and complexity of the subject's awareness and understanding of the significance of their own being. For a subject 

with limited needs, this means joining the values of a special social group, which is a synthesis of socio-group and 

individual values.  

Ключевые слова: субъективация, ценности, оценка, «включающее» общество, экзистенциальные 

установки, индивидуальное бытие, ограниченные потребности. 

Keywords: subjectivation, values, evaluation, inclusive society, existential attitudes, individual being, lim-

ited needs. 

 

Рассмотрение в ценностном измерении экзи-

стенциальных установок в жизнедеятельности че-

ловека во «включающем» обществе предполагает 

обращение к комплексу вопросов, касающихся 

представления специфики формирования и функ-

ционирования ценностей внутри социальных 

групп. Постулируя статус ценностей как особого 

вида информации правомерно отметить их роль и 

значимость для субъектов с ОП (ограниченными 

потребностями) как на стадии «вхождения» в «при-

нимающее» общество, так и в рамках общества 

«включающего.» Отметим, что ценности отражают 

субъективности и человеческие предпочтения, а 

также ментальные образы «совершенного» бытия, 

в котором гармонизируются отношения и взаимо-

действия человека и социальной реальности. При-

чем последнее имеет в данном контексте экзистен-

циальный характер. 

Принято, что ценности выражают «долж-

ность» и актуальность индивидуального бытия 

субъекта, показывая меру и степень его внутренней 

свободы относительно внешней и объективной де-

терминации. Духовные ценности можно понимать 

как своеобразное отражение субъективности «про-

живания» и «переживания» субъектом качества 

своей жизнедеятельности и предпочтение усовер-

шенствования в сценариях будущего. В случаях, 

когда субъект отмечает значимость оценки внеш-

ней реальности, он признает, что взаимодействие с 

ней ведет к укреплению индивидуального бытия 

субъекта.  

Поэтому экзистенциальная сущность ценно-

стей конституирует необходимость и комплекс-

ность осознания и осмысления субъектом значимо-

сти своего собственного бытия. Ценностные пред-

посылки и основания социального бытия 

инициируют открытость индивидуального бытия. 

Причем процесс осознания индивидуального бытия 

показывает его значимость для субъекта с позиции 

придания такому бытию целей и смыслов.  

Фактически, субъект является «сотворцом» 

собственного индивидуального бытия в аксиологи-

ческом измерении. Реконструируя историческое 

бытие и социальные трансформации в контексте 

жизнедеятельности социума, рефлексирующий 

субъект включает изменяющуюся реальность в 

рамки собственного субъективно-оценочного соци-

ального пространства и, как следствие, становится 

субъектом «переживания» и осмысления социаль-

ного исторического бытия. Конечно, в процессе 

оценивания и интерпретации трансформирую-

щейся действительности социальный субъект дол-

жен выходить за границы индивидуального бытия 

в «инобытие», сохраняя собственные жизненные 

ориентиры и приоритеты.  

Поэтому ценности представляют собой уни-

кальные факторы, позволяющие субъекту в про-

цессе взаимодействия с социальным бытием сохра-

нять «самость» индивидуального бытия. Так, субъ-

екты с ОП, в рамках прохождения через 

«принимающее» общество к обществу «включаю-

щему», сохраняют собственную уникальность и це-

лостность не только с позиции интеллектуально-

психологических особенностей и биологического 

становления, но и с учетом аксиологического осно-

вания, которое констатирует вектор и сценарий раз-

вития всех сфер целерациональной, целевой и эмо-

циональной деятельности, синтезирует волевые и 

разумные начала жизнедеятельности человека. 

Ценности выступают в качестве основного ис-

точника и компоненты духовной сферы социума. В 

этой связи правомерно выделить два основных вида 

ценностей по способу их существования: ценность 

субъекта и ценность бытия. Ценности субъекта от-

ражают способности и духовно-эмоциональные ха-

рактеристики субъекта с позиции его креативно-



52 The scientific heritage No 49 (2020) 

практической деятельности по реализации свободы 

в рамках интенционального влияния на «инобы-

тие» и индивидуальное бытие. Поэтому ценности 

выражают субъективацию предпочтения имею-

щихся сценариев саморазвития человека на пути 

совершенствования. Для субъекта с ОП это озна-

чает приобщение к ценностям специальной соци-

альной группы, являющимся синтезом социально-

групповых и индивидуальных ценностей.  

Следовательно, формирование и становление 

ценностного мира рефлексирующего субъекта яв-

ляется субъективацией «открытого» бытия в про-

цессе которого осуществляется выявление в нем 

новых смыслов и значений. Во-первых, субъекти-

вация предполагает такое ее понимание, которое 

связано с привнесением ее в процесс трансформа-

ции как психологической компоненты во внутрен-

ний мир человека. Во-вторых, субъективация инте-

грирует субъекты социальной реальности с особен-

ностями и потребностями человека, исходя из его 

индивидуального бытия. И наконец, субъективация 

влияет на креативно-практические и познаватель-

ные действия человека, которые в рамках оценки 

объектов социальной реальности постулируют свое 

собственное существование.  

Оценка внешней реальности касается не 

только процесса познавательной деятельности 

субъекта, так как в этом процессе происходит вне-

сение различных смыслов в индивидуальное бытие. 

Оценка предполагает саморефлексию субъекта, ко-

гда интерпретация социальной реальности перехо-

дит в интерпретацию внутреннего мира - субъект 

приобретает смысл собственного бытия. Внутрен-

ний опыт и ценности субъекта инициируют транс-

формацию «открытого» бытия в субъективность. 

Нередко, основываясь на интуитивных представле-

ниях, субъект конструирует альтернативы социаль-

ной реальности, пытаясь воссоздать ценностные 

ориентиры, отражающие особенности локальной 

социальной группы. Это значимо как для интерпре-

тации бытия социального субъекта, так и для пони-

мания «открытости» бытия социальной группы. 

Субъективность индивидуального бытия с 

необходимостью проявляется в оценочности мен-

тальных образов и восприятии социального субъ-

екта. Процедура оценивания как сегмент человече-

ского сознания выступает своеобразным отраже-

нием особенностей индивидуального бытия как 

личностно-ориентированного мира. Иногда подоб-

ное понимание ведет к «погружению» субъектив-

ности оценивания в мир повседневности. Человече-

ская субъективность в корреляции с «пережива-

нием» жизни, эмоциональностью и 

чувственностью получает значимость в рамках 

обыденного мира. Поиск подлинной субъективно-

стью нередко осуществляется в инновационно-

творческой деятельности, например, связанной с 

эстетическим мировосприятием. 

Вариативность и многосторонность человече-

ского сознания и «переживания» мира актуализи-

рует многообразие оценок как внутреннего индиви-

дуального бытия, так и бытия «открытого». В про-

цессе оценки открытого бытия социальный субъект 

демонстрирует свою сущность, проявляет уникаль-

ность собственного бытия. Оценивая социальную 

реальность, рефлексирующий субъект видит в ней 

отражение своей сущности и существования. Лю-

бая субъективная оценка показывает специфику от-

ношения субъекта к социальной реальности и к 

себе самому. Человеческая деятельность как цен-

ность и оценка представляется в качестве адекват-

ной формы самопознания и самовыражения, в пре-

делах которой сущностные интенции субъекта про-

являются и отражаются в сегментах «открытого» 

бытия и становятся предметом собственной ре-

флексии.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются экзистенциальные установки в интерпретации индивидуального бытия в 

контексте «включающего» общества в рамках философии инклюзии. Показывается, что экзистенциаль-

ность человеческой сущности проявляется в процессе определения человеком самого себя, при этом сущ-

ность не является ментальным или идеальным образом базисных антропологических характеристик лю-

дей. Для субъекта с особыми потребностями – это обычно проявляется в сложном и долгом «вхождении» 

в специальную социальную группу. Свобода человеческого сознания определяет его выбор в альтернати-

вах и противоречиях подобного «вхождения», причем выбор во многом определяет особенности индиви-

дуального бытия каждого субъекта.  

Abstract 

The article deals with existential attitudes in the interpretation of individual existence in the context of an" 

inclusive " society within the framework of the philosophy of inclusion. It is shown that the existentiality of the 

human essence is manifested in the process of determining a person's self, while the essence is not a mental or 

ideal image of the basic anthropological characteristics of people. For a subject with special needs-this usually 

manifests itself in a difficult and long "entry" into a special social group. The freedom of human consciousness 

determines its choice in the alternatives and contradictions of such "entry", and the choice largely determines the 

characteristics of the individual being of each subject. 
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Исследование экзистенциальных оснований 

жизнедеятельности человека во «включающем» об-

ществе непосредственно связано с прояснением 

особенностей бытия субъекта с особыми потребно-

стями (ОП). Это следует из представления о еди-

ничной и подлинной реальности человеческого бы-

тия в рамках экзистенциальной философии. Суще-

ствование человека оценивается на своеобразной 

шкале времени, где выбирается момент «настоя-

щего», с которым и коррелирует бытие человека 

«здесь и теперь». В этот момент происходит пере-

живание «бытия в мире» существующим и познаю-

щим субъектом.  

Такое представление экзистенциализма отно-

сительно осознания субъектом особенностей сво-

его специфического существования в социуме 

весьма «удобно» при рассмотрении «вовлечения» 

субъектов с ОП (особыми потребностями) во 

«включающее общество», так как на исходных эта-

пах своего становления такое общество является 

скорее «принимающим» и специфика вхождения в 
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него связывается, в большей степени, с самим су-

ществованием человека. А затем в процессе «пере-

живания» условий бытия и его осмысления проис-

ходит обращение к сущностным характеристикам 

субъектов. То есть, субъект исходно существует в 

социуме, переживает, чувствует, мыслит, что ини-

циирует возможности определения своего бытия в 

реальности, то есть переход к выявлению и осмыс-

лению сущности. 

Экзистенциальность человеческой сущности 

проявляется в процессе определения человеком са-

мого себя, при этом сущность не является менталь-

ным или идеальным образом базисных антрополо-

гических характеристик людей. Человек в процессе 

«переживания» социальной реальности, осуществ-

ляет выбор вектора своей жизнедеятельности, реа-

лизует свою собственную цель. Синтез субъектив-

ных и объективных аспектов относительно экзи-

стенциального бытия проявляется в 

постулировании «бытия – сознания», в рамках ко-

торого субъект с особыми потребностями отчуж-

дает свое существование от «наличного бытия» в 

современном ему социуме, а также осмысливает и 

оценивает свою сущность во «включающем» обще-

стве. В этом переходе в соответствии с экзистенци-

альными установками субъект с ОП освобождается 

от индивидуальных комплексов морально-этиче-

ского характера, связанных с особенностями его су-

ществования в социуме.  

На приоритетное место выходит «жизненный 

мир» субъекта с ОП в особой локальной социаль-

ной группе «включающего» общества. Именно в 

такой группе субъект «переживает», осмысливает и 

оценивает ценности, знания, жизненные ориентиры 

группы, реализуя свое бытие индивидуальности. 

При этом сфера духовности и субъективности вы-

ступает основой «жизненного мира» субъекта с ОП 

в специальной социальной группе «включающего» 

общества. Правомерно отметить и то, что в подоб-

ном случае «жизненный мир» может трансформи-

роваться в мир повседневности.  

Поэтому в субъекте с ОП в специальной соци-

альной группе «включающего» общества происхо-

дит противопоставление индивидуального и соци-

ального бытия, причем сам субъект не определя-

ется ни собственной сущностью, ни тем более 

социальностью. Значимо только индивидуальное 

существование. Субъект с ОП во «включающем» 

обществе не вправе осуществлять «общечеловече-

ские цели», он не может выходить в сферу «свер-

хиндивидуального бытия». Подобная ситуация свя-

зана с тем, что формирование специальных соци-

альных групп во «включающем» обществе во 

многом определяется узкоутилитарными задачами 

перехода человека из реального социума в «прини-

мающее» общество с последующей трансформа-

цией во «включающее». 

Экзистенциалистское понимание человече-

ского существования предполагает, что индивиду-

альное бытие – это противоречивое и драматичное 

бытие. Для субъекта с ОП – это обычно проявляется 

в сложном и долгом «вхождении» в специальную 

социальную группу. Свобода человеческого созна-

ния определяет его выбор в альтернативах и проти-

воречиях подобного «вхождения», причем выбор 

во многом определяет особенности индивидуаль-

ного бытия каждого субъекта с ОП. Конечно, вести 

дискурс о наличной абсолютной свободе невоз-

можно, так как само существование субъекта с ОП 

зависит от «совместного бытия» социальной 

группы. 

Особое место в экзистенциалистском пред-

ставлении человеческого существования занимают 

«пограничные ситуации», среди которых на прио-

ритетных позициях находятся смерть и страх. С по-

зиции экзистенциальной философии индивидуаль-

ное бытие человека является временным и конеч-

ным бытием. Смерть выступает в качестве 

абсолютной границы жизнедеятельности людей. 

Человек, осознавая конечность своего существова-

ния, должен адекватно оценивать свои перспек-

тивы в социуме. Достаточно часто социальные 

группы «включающего» общества формируются из 

субъектов с различными ограниченными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ (ограниченными возмож-

ностями здоровья).  

В таких социальных группах сосуществуют 

субъекты, которые в той или иной степени предрас-

положены к постоянному «переживанию» конечно-

сти своего существования, так как их ограниченные 

возможности или здоровье инициируют представ-

ление о смерти. Такая «пограничная ситуация» 

фактически констатирует интенциональность мен-

тальных образов на сценарии конечности индиви-

дуального бытия. Эти ситуации достаточно драма-

тичные, но они, к сожалению, реальны для ряда 

специальных социальных групп. Особенно остро 

драматичность проявляется тогда, когда «погра-

ничные ситуации» становятся приоритетом «кол-

лективного сознания» социальной группы и субъ-

ектов с ОП. В таких случаях необходима помощь со 

стороны социума в целом.  

С «пограничной ситуацией» смерти непосред-

ственно коррелирует ситуация страха. Для экзи-

стенциализма такая корреляция связана с представ-

лением о том, что человеческое существование как 

существование в страхе является особым способом 

жизнедеятельности, в котором отражается сущ-

ность самого человека в процессе «вхождения» во 

«включающее» общество. Субъект с ОП есте-

ственно чувствует страх, страх перед неопределен-

ностью, перед тем, насколько «удобно» будет его 

существование внутри специальной социальной 

группы.  

Чувство страха сопровождается возникнове-

нием другой «пограничной ситуации» - чувства 

одиночества, особенно когда субъект с ОП нахо-

дится на этапе «принимающего» общества. Он по-

нимает, что жизнь в современном ему социуме 

«дискомфортна», а иногда просто затруднительна 

для лиц с ОВЗ, но «покидать» такой социум 

страшно, так как «вовлечение» в иное общество 

(«включающее») несет в себе определенные риски. 

Находясь в ситуации страха, человек старается 
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отойти от реалий и противоречий социума. В рам-

ках саморефлексии он начинает понимать соб-

ственное индивидуальное бытие с позиции своего 

одиночества и элиминации внешней реальности. 

Акцент делается на «переживании» страха как спо-

соба бытия, дающего возможность комплексно по-

нять специфику жизнедеятельности субъекта с ОП.  

Конечно, в подобных ситуациях экзистенци-

альная философия не только противопоставляет 

страх рациональности мышления, но и явно преуве-

личивает роль страха в жизни людей в различных 

социальных группах. В этой связи отметим, что эк-

зистенциальное истолкование человеческого суще-

ствования несет идею того, что в страхе человек 

лучше показывает свою индивидуальность, так как 

само чувство страха внутри социальной группы 

подталкивает субъектов к активизации индивиду-

ально-практической деятельности и полному осо-

знанию смысла собственного существования. 

Использование теоретических предпосылок 

экзистенциальной философии в исследовании 

«включающего» общества позволяет продемон-

стрировать особенности реализации экзистенциа-

листских категорий в жизнедеятельности субъек-

тов с ОП. Экзистенциалистское понимание специ-

фики «включающего» общества инициирует 

рассмотрение механизмов его сущности и функци-

онирования. Экзистенциалистский подход к сущ-

ности и существования человека выступает осно-

вой для изучения различных аспектов диалектики 

индивидуального и социального бытия во «включа-

ющем» обществе. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования социальных представлений народа саха о “характере 

людей, проживающих в Якутии”. Исследование проводилось по всей Якутии в 2018г. Полученные 

результаты обрабатывались с помощью прототипического анализа социальных представлений по 

П.Вержесу. Выборка исследования разделена на четыре возрастные группы, учитывающие возрастные 

особенности и значимое для якутского общества социальное событие – принятие Суверинитета 

Республики Саха (Якутия) в 1991г. Выявлено, что ядро социальных предстпавлений остается неизменным, 

влиянию подвержены периферии социальных пресдталений. Ядро социальных представлений во всех 

группах содержит элемент “выносливые”, периферия отражает как общечеловеческие, так и культурно-

специфические элементы. Выбор в качестве предмета исследования социальные представления, позволит 

определить отношение людей к актуальным для общества вопросам. 

Abstract 

The article presents the results of the study of social representations of the Sakha people about " the character 

of people living in Yakutia”. The study was conducted throughout Yakutia in 2018. The results were processed 

using prototypical analysis of social representations by P. Verges. The sample of the study is divided into four age 

groups, taking into account age characteristics and a significant social event for the Yakut society – the adoption 

of the Sovereignty of the Republic of Sakha (Yakutia) in 1991. It is revealed that the core of social representations 

remains unchanged, the periphery of social presdthaleniy are subject to influence. The core of social 

representations in all groups contains the element " enduring”, the periphery reflects both universal and culturally 

specific elements. The choice of social representations as a subject of research will allow to define the relation of 

people to the questions actual for society. 

Ключевые слова: Социальные представления, саха, возрастные особенности, социально значимые 

события, культурно-специфичные, природные условия, выносливые. 
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Исследование общественного самосознания 

является необходимым условием для понимания 

процессов происходящих в обществе и выстраива-

ния наиболее оптимального пути решения соци-

ально-психологических проблем макро уровня. 

Т.П. Емельянова считает, что макро психологиче-

ские исследования особенно необходимо прово-

дить в обществах испытавших трансформации 

(Емельянова, 2019).  

В современной социальной психологии мето-

дов исследования макро изменений не так уж и 

много. Одним из них, способным улавливать акту-

альное состояние большой группы является иссле-

дование социальных представлений. «Социальные 

представления, будучи системами интерпретации 

явлений, фактов и событий социальной жизни, от-

вечают этой потребности и образуют смысловые 

конструкции, содержащие объяснения волнующих 

людей проблем» (Емельянова, С. 438). В отече-

ственной психологии исследованию социальных 

представлений большой вклад сделала Т.П. Емель-

янова и ее ученики (Емельянова, 2016, Емельянова 

2019 и др.). Также проведены многочисленные ис-

следования социальных представлений коллекти-

вом Института психологии РАН (Соснина, Волови-

кова, 2001; Мустафина, 2012; Борисова, Волови-

кова, 2016 и др.). 

Республика Саха (Якутия) на современном 

этапе ее развития испытывает трансформационные 

изменения как и Россия в целом. В последние годы 

в связи с федерализацией государственного устрой-

ства начинают происходить изменения в сторону 

укрупнения регионов. Данному процессу предше-

ствовала национализация республик и регионов по-

сле распада Советского Союза.  
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Проблема изменения обыденного сознания 

жителей Якутии, под влиянием социально-эконо-

мических изменений общества изучались нами по-

средством исследования имплицитных представле-

ний (Елисеева, 2004, Елисеева, 2019). Было выяв-

лено, что в целом наблюдается стабильность 

основных предикторов имплицитных представле-

ний о нравственном человеке. Неизменными оста-

ются такие нравственные категории как взаимопо-

мощь и поддержка, уважение к старшим, к себе, к 

окружающим, а также к природному миру. Значи-

мость следования традициям, почитания природ-

ного мира, основанное на субъектном отношении к 

природе (Елисеева, 2019, С. 158).  

Целью исследования представленного в 

данной статье является изучение социальных 

представлений саха о характере людей, 

проживающих в Якутии. Здесь следует дать 

пояснения понятиям “саха” и “якутский” – саха это 

самоназвание якутов. Здесь мы будем обозначать 

под словом “саха” этнос саха и представления 

народа саха, а словом “якутский” будем обозначать 

территориальную принадлежность, т.е. якутяне, это 

люди живущие на территории Якутии.  

В нашем исследовании мы исходили из 

предположения, что социальные представления 

людей различных возрастных групп будут 

отражать трансформационные изменения 

общества, происходящие за последние 

десятилетия. Наиболее значимыми социальными 

событиями, происшедшими в Якутии и имеющие 

значение для мировоззраения народа, является 

принятие Суверинитета Республики Саха (Якутия) 

в 1990 и отказ от него в 2009 году. 

Таким образом при формировании возрастных 

групп среди взрослых была учтена дата принятия 

Суверинитета Республики Саха (Якутия). С учетом 

данной даты взрослые были разделены на две 

группы до 40 лет и старше 40 лет. Взрослые до 40 

лет – это люди, взросление которых приходился на 

период роста национального самосознания, 

происшедшего после принятия Суверинитета 

Республики Саха (Якутия). Взрослые после 40 лет 

же – это люди, период взросления которых 

пришелся во время СССР. Возрастные группы 

молодежи и подростков были разделены с учетом 

социальной ситуации развития и становления Я-

концепции. Подростки с 14 до 18 лет и молодые 

люди до 25 лет. В нашем исследовании 

существовали различия в социальной ситуации – 

подростки проживали с родителями, а молодые 

люди были студентами, проживающими в 

общежитии. Данное различие помимо 

психологичсеких особенностей возраста, 

указанных в трудах Д.Б. Эльконина, В.Б. Божович, 

Э.Эриксона, на наш взгляд, также имеет свое 

значение (Божович, 2008; Эльконин, 1989; 

Эриксон; 1996).  

В исследовании приняли участие 726 человек 

от 14 до 75 лет. Из них, 402 женщин и 324 мужчин. 

Выборка была разделена на 4 возрастные группы:  

1 группа - старшие школьники с 15 до 18 лет. 

Всего 246 подростков. Из них, 126 девочек, 120 

мальчиков.  

2 группа – молодые люди с 19 до 25 лет. Всего 

114 человек. Из них 62 девушек и 52 юношей.  

3 группа – взрослые с 26 до 39 лет. Всего 237 

человек. Из них, 131 женщин и 106 мужчин. 

4 группа – взрослые с 40 лет и старше. Всего 

129 человек. Из них, 83 женщин и 46 мужчин.  

Респондентами выступили представители 

народа саха. Этническая принадлежность 

определялась по самоопределению.  

Эмпирическое исследование проводилось в 

2018 году в 25 муниципальных районах республики 

(всего в Якутии 34 муниципальных района). 

География исследования охватывает все зоны 

Якутии: северную арктическую, южную 

промышленную и центральную зоны.  

В качестве метода исследования был 

использован ассоциативный метод. Респондентам 

была представлена следующая инструкция: 

“Назовите ассоциации, возникающие на слова 

“Особенности характера людей, живущих в 

Якутии”. Учитывая специфику выборки, 

инструкция была представлена в двух языках: 

якутском и русском. 

Полученные данные обрабатывались с 

помощью частотного анализа и прототипического 

анализа П.Вержеса. При подготовке результатов 

исследования к прототипическом анализу мы 

работали не с обобщенными категориями, а с 

определенными ассоциациями, которые приводили 

респонденты. Объединялись только различные 

словоформы и синонимы одного того же слова. 

Частотный анализ выявил 110 ассоциаций из 

которых мы выявили 30 ассоциаций, которые 

занимают не менее 1% в общей совокупности 

ассоциаций. С наибольшим отрывом на первом 

месте находится ассоциация “выносливые”. Данная 

ассоциация занимает почти 14% от всей 

совокупности ассоциаций. Следующая ассоциация 

“добрые” идет с большим отрывом от первой, его 

общий вес составляет 6% от общего количества 

ассоциаций. Другие ассоциации также имеют 

небольшой отрыв друг от друга. Анализ данных 

слов будет представлен ниже, т.к. большинство из 

этих ассоциаций участвовали в дальнейшей 

обработке.  

Среди выделенных ассоциаций есть как 

позитивно, так и негативно окрашенные. Из 110 

ассоциаций 32 имеют негативный характер. По 

частоте встречаемости, негативных ассоциаций 

намного меньше (14% от всей выборки), чем 

позитивных. Негативно окрашенными 

ассоциациями, перешагнувших рубеж 1%, 

являются – замкнутые, упрямые и некультурные. 

Позитивные ассоциации – выносливые, добрые, 

гостеприимные, трудолюбивые, приветливые, 

скромные, умные, сильные духом, сильные 

(физически), отзывчивые, искренние, доверчивые, 

жизнерадостные, упорные, нравственные, смелые, 

спокойные, целеустремленные, жалостливые, 

патриоты и талантливые. Также имеются 
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ассоциации, носящие нейтральный характер, 

данные ассоциации скорее констатируют 

наблюдаемые респондентами факты: следуют 

традициям, близкие к природе, верят в Айыы. 

Следует также отметить ассоциации, которые 

можно трактовать двояко, как отрицательно, так и 

позитивно. Это – суровые, сдержанные, 

невозмутимые.  

Для представления более ясной картины 

якутского менталитета был сделан 

прототипический анализ П. Вержеса социальных 

представлений, который является одним из методов 

выявления структуры социальных представлений. 

Компоненты структуры социальных представлений 

– ядро и периферия имеют свое значение. Ядро это 

константная часть социальных представлений, она 

имеет связь с коллективной памятью, а периферия 

определяет зону потенциального развития 

социальных представлений в современном 

обществе. В интерпретации структуры социальных 

представлений по П. Вержесу важным является 

анализ ядра, левого верхнего квадрата, а также 

близкого к ядру и первой периферий, это правый 

верхний и левый нижний квадраты (Емельянова, 

2019). Элементы попавшие данные зону являются 

потенциальной зоной и могут в дальнейшем пе-

рейти в ядро или в зону ближайшей к ядру перифе-

рии. От собственно периферии, которая представ-

лена правым нижним квадратом можно абстрагиро-

ваться (Борисова, Воловикова, 2016).  

В группе старших школьников ядро 

социальных представлений имеет один элемент - 

выносливые. В зоне периферии находятся 

следующие элементы: добрые, приветливые, 

гостеприимные и следуют традициям. В первой 

зоне находятся элементы: сильные и суровые. В 

четвертый квадрат, в зону собственно периферии 

входят элементы – трудолюбивые, скромные, 

упрямые, умные.  

Ядро социальных представлений молодых лю-

дей представлен двумя элементами: выносливые и 

добрые. Здесь, элемент добрые переходит в ядро из 

ближайшей периферии в котором он был представ-

лен в группе старших школьников. Возможно, 

здесь мы наблюдаем процесс формирования струк-

туры социальных представлений на различных воз-

растных этапах. Зона ближайшей периферии сохра-

няется элементом «гостеприимные», а также до-

полняется элементом «трудолюбивые», которая 

ранее, в группе старших школьников находилась в 

зоне дальней периферии. Зона первой периферии 

представлена элементами «упрямые», «сдержан-

ные» и также «сильные духом». Зона собственно 

периферии включает 6 элементов, которые также 

частично представлены в группе старших школьни-

ков: приветливые, суровые, жизнерадостные, за-

мкнутые, следуют традициям и упорные.  

В группе взрослых до 40 лет ядро социальных 

представлений также представлена одним элемен-

том: выносливые. В зоне ближайшей к ядру перифе-

рии находятся следующие элементы: скромные, 

сдержанные, добрые, умные, замкнутые. В зоне 

первой периферии имеются следующие элементы: 

сильные духом, общительные, суровые и следуют 

традициям. Зона собственно периферии представ-

лена следующими элементами: рассудительные, 

доверчивые, трудолюбивые, сильные, смелые.  

В группе взрослых старше 40 лет структура 

ядра содержит наибольшее количество элементов: 

выносливые, добрые, приветливые, следуют тради-

циям и рассудительные. В зоне ближайшей перифе-

рии только один элемент: трудолюбивые. В зоне 

первой периферии следующие элементы: скром-

ные, спокойные, отзывчивые и сплоченные. В зону 

дальней периферии переместились следующие эле-

менты: гостеприимные, умные. Помимо них в дан-

ной зоне находятся элементы «доверчивые» и 

«нравственные».  

В нашем исследовании мы рассматривали 

менталитет как категорию надэтническую. Хотя 

выборка этнически однородная (по 

самоопределению респондентов), вопрос который 

мы им задавали расширяет рамки одного этноса: 

назовите ассоциации возникающие на слова 

«Особенности характера людей, живущих в 

Якутии». Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что в понятие «характер, людей проживаю-

щих в Якутии» респонденты вкладывают черты ха-

рактера представителя своего народа – народа саха.  

В первую очередь это качество – выносли-

вость. Данное качество имеет наибольший вес, по-

мимо этого является постоянным элементом ядра 

социальных представлений. Выносливость в сло-

варе Д.Н. Ушакова означает «Стойкий, способный 

много выносить, терпеть. Не гибнущий в неблаго-

приятных условиях» (Ушаков, 2005). Значимость 

данного качества в якутском менталитете обуслов-

лена в первую очередь суровыми климатическими 

условиями, которые породили главное требование 

к человеку – выносливость. Резко-континенталь-

ный климат (до минус 73° зимой и плюс 40° летом), 

зима продолжительностью 9 месяцев являются су-

ровыми условиями для проживания человека. В 

этих условиях жизнь человека не обходится без ли-

шений и трудностей. Отсюда выносливость эта 

важная черта характера, способствующая выжива-

нию человека. Исследователи, изучавшие корен-

ных народов Якутии сходятся во мнении, что еже-

дневная борьба с суровой стихией Севера выковала 

личность смелого, честного, терпеливого человека 

с обостренным чувством собственного достоинства 

(Маак, 1994). Интересно, что несмотря на процесс 

урбанизации затронувшей Якутию, выносливость 

является важным элементом якутского менталитета 

как для взрослых, так и для подростков. В исследо-

вании А.П. Оконешниковой проведенной в сере-

дине 80-х годов прошлого столетия было выявлено, 

что наиболее часто встречаемыми положитель-

ными качествами в авто стереотипах саха являются 

высокое интеллектуальное развитие, доброта, тру-

долюбие и честность (Оконешникова, 1986). В 

нашем исследовании ассоциации «добрые», «тру-

долюбивые» и «умные» также являются одними из 

наиболее часто встречаемых. Качество «добрые» 

входит в ядро социальных представлений молодых 
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людей до 25 лет и взрослых старше 40 лет является 

«добрые».  

В целом в ответах респондентов много пере-

числений различных аспектов проявления воли. 

Это – выносливость, сила духа, упорство, упрям-

ство, целеустремленность. В отдельный кластер 

можно выделить также черты характера, раскрыва-

ющие человека как субъекта общения – гостепри-

имный, отзывчивый, скромный, искренний, довер-

чивый, спокойный, жалостливый, некультурный. 

Имеются также элементы характеризирующие от-

ношение человека к своему народу, культуре: 

следуют традициям, близкие к природе, верят в 

Айыы.  

Сделаем анализ структуры социальных пред-

ставлений по возрастным группам.  

Подростки воспринимают своих соотечествен-

ников в целом положительно. Мы приходим к 

этому мнению, исходя из того, что черта характера 

«суровые» не считается в якутской культуре отри-

цательной чертой, как правило, качество суровый в 

обыденной жизни используется в описании чело-

века мужественного. С учетом элементов перифе-

рии – суровые и сильные можно сделать вывод о 

том, что в представлениях подростков люди, про-

живающие в Якутии, с одной стороны доброжела-

тельные, открытые, уважающие свои этнические 

корни, а с другой стороны мужественные, где вы-

носливость подпитывается физической силой.  

Представления молодых людей имеют разли-

чия от представлений подростков. Здесь с одной 

стороны, соотечественники гостеприимные, но с 

другой стороны они упрямые. Следует пояснить, 

что при первичной обработке результатов черты ха-

рактера упорные, настойчивые, упрямые, упертые 

были разделены на понятия упорные и упрямые, 

где упорные это проявление силы воли с положи-

тельным оттенком, а упрямые это проявление воли 

с негативным оттенком. Но с учетом того что в ядре 

имеется элемент «добрые» в целом представления 

молодых людей тоже положительное. В представ-

лениях молодых людей имеется качество «замкну-

тые». Данное качество является отличительной 

особенностью северных народов, которая заключа-

ется не в скрытности или нелюдимости, а является 

продолжением сдержанности человека. В поведе-

нии это проявляется в стремлении человека не вы-

деляться от окружающих, не проявлять активность 

и открытость без необходимости, в общении – в 

стремлении давать собеседнику возможность выра-

зить в разговоре первым, в межличностных отно-

шениях это стремление сохранить личное про-

странство, оставляя за собой право на собственное 

самовыражение. Также у молодых людей есть от-

личия от подростков в том, что здесь подпиткой для 

выносливости является сила духа, а не физическая 

сила.  

Третья возрастная группа взрослых до 40 лет 

имеет для нас особый интерес, т.к. именно к этой 

группе привязана наша гипотеза о влиянии Сувере-

нитета Республики Саха (Якутия) на рост нацио-

нального самосознания саха. Первое, на что обра-

щаешь внимание здесь, это наличие двух противо-

речащих качеств: «замкнутые» и «общительные» в 

двух периферийных зонах социальных представле-

ний. Казалось бы эти два противоречивых качества 

невозможны в описании одного человека или 

группы, как в нашей случае. Для демонстрации воз-

можности данного единства приведем отрывок из 

книги «Якуты и их страна»: «Характер якутов отли-

чается сдержанностью, скрытностью, они любят 

солидность в движениях, обстоятельность в речи; 

очень общительны, работящи, все лето проводят в 

тяжелых трудах…» (Якуты и их страна, С.19). Ис-

следователь Р.К. Маак описывал своего проводника 

во время путешествия по Вилюйскому округу как 

человека немногословного и даже замкнутого, но в 

то же время удивительно общительного, способ-

ного провести за интересной беседой всю ночь. 

(Маак, 1994). Скромность, вошедшая в представле-

ния о своих соотечественниках также является от-

личительной чертой саха. О скромности, нежела-

нии коренных жителей хвастаться своими успе-

хами и умениями упоминали русские 

путешественники и политические ссыльные (Тро-

щанский, 1911), скромность детей дошкольного 

возраста отмечали русские воспитатели в исследо-

вании А.П. Оконешниковой (Оконешникова, 1986). 

Д.Г. Брагина отмечает скромность в отношениях 

между современными девушками и юношами (Бра-

гина, 1996). Таким образом, в представлении взрос-

лого населения современные якутяне соответ-

ствуют качествам, предъявляемым к саха с испокон 

веков. На первый взгляд сильных отличий в соци-

альных представлениях этой возрастной группы не 

наблюдается, но именно здесь собраны противоре-

чивые качества, присущие традиционному мента-

литету саха.  

Практически все элементы, выступавшие эле-

ментами структуры социальных представлений со-

храняются в группе взрослых старше 40 лет. Но, 

здесь происходит переход большинства элементов 

в ядро социальных представлений. Отсюда она при-

обретает многогранный, разнообразный характер. 

Ядро сохраняет элемент «выносливые» и дополня-

ется другими положительными качествами: доб-

рые, приветливые, следуют традициям и рассуди-

тельные. Здесь хотелось бы дать пояснение эле-

менту «рассудительные». В обыденной жизни 

помимо прочих критерий хорошего человека – это 

человек рассудительный, рефлексирующий и уме-

ющий воспринимать мир не только с помощью 

чувств, с помощью разума.  

Отзывчивость является одним из социально-

психологических механизмов выживания людей в 

суровых условиях. В.Л. Серошевский писал о том, 

что якуты не понимали, как это люди могут уми-

рать от голода в больших населенных пунктах, ведь 

соседи всегда делятся с нуждающимися (Серошев-

ский, 1993). Но, данное качество сохраняется 

только в группе взрослых. В структуре социальных 

представлений старших школьников и молодых 

людей данный элемент отсутствует. Возможно, это 

особенность возраста, возможно признак исчезно-

вения данной ценности в менталитете якутян.  
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Представление об якутском менталитете 

имеют различия в разных возрастных группах. С 

возрастом происходит переход элементов от даль-

ней периферии к ближайшей периферии и к ядру 

социальных представлений. Таким образом, пере-

чень ассоциаций в структуре социальных представ-

лений на разных возрастных этапах остается прак-

тически неизменным. Наша гипотеза о том, что 

социальные представления людей различных 

возрастных групп будут отражать 

трансформационные изменения общества, 

происходящие за последние десятилетия 

подтверждается, частично. Здесь можно 

предположить о том, что социальному влиянию 

более чувстивтельна периферия социальных 

представлений, для изменения ядра социальных 

представлений необходимы более долговременные 

и значимые для жизнедеятельности человека 

события, чем социально-политические события 

общества. В нашем исследовании, в группе людей 

от 25 до 40 лет в периферии социальных 

представлений имеется наибольшее количество 

культурно-специфических для народа саха 

элементов, по сравнению с другими возрастными 

группами.  

Наиболее стабильным является ядро социаль-

ных представлений. Неизменным элементом ядра 

является выносливость. Данное качество продикто-

вано суровыми климатическими условиями прожи-

вания. Таким образом, влияние природы на харак-

тер людей, проживающих в одной территории яв-

ляется главным. Данный вывод созвучен с 

тенденцией наблюдаемой в современном мировом 

сообществе - более целостному пониманию земной 

экосистемы и роли, которую играет человечество и 

создаваемые им технологии, в эволюции био-

сферы1. В свете данной тенденции образ жизни ко-

ренных народов Якутии, живущих ранее органично 

сливающейся с природой имеет ценность не только 

для одной страны, но и для всего человечества.  

Наше исследование не является завершенным 

и требует дальнейшей работы по изучению соци-

альных представлений представителей других 

народов, живущих в Якутии для создания полной 

картины о якутском менталитете.  
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Аннотация 

В данной статье описывается процесс становления экологии как науки, подходы в экологической де-

ятельности человека. Развитие экологического знания с точки зрения философии, приводятся примеры 

трудов философов Древности и раскрывается их значительный вклад в экологию. Описывается экологи-

ческая оценка состояния природной окружающей среды на данном этапе развития цивилизации в связи с 

течением научно-технического и социального прогресса. Приводятся характерные черты человеческого 

общества, как потребителя ресурсов природы. Поднимаются вопросы, связанные с необходимостью эко-

логизации всех аспектов деятельности человека. В статье показывается, в чем проявляется влияние цен-

ностных представлений, непосредственно затрагивающих интересы человека и условия его существова-

ния на способы и методы познания. Раскрывается важность глобальной экологической проблемы для об-

щества и природы и значимость ее анализа с точки зрения философии, необходимость разработки 

альтернативных путей решения проблемы уже в настоящее время. 

Abstract 

This article describes the process of formation of ecology as a science, an approach to human environmental 

activity. Development of ecological knowledge from the point of view of philosophy, examples of works of ancient 

philosophers are given and their significant contribution to ecology is revealed. It describes the ecological assess-

ment of the state of the natural environment at this stage of the development of civilization in connection with the 

course of scientific, technical and social progress. The characteristic features of human society as a consumer of 

natural resources are given. Issues related to the necessity of greening all aspects of human activity are raised. The 

article shows how the influence of value concepts that directly affect the interests of a person and the conditions 

of his existence on the ways and methods of knowledge is manifested. The article reveals the importance of the 

global environmental problem for society and nature and the significance of its analysis from the point of view of 

philosophy, the need to develop alternative ways. 

Ключевые слова: наука, общество, природа, знание, экологическая проблема, растения, животные, 

экология, ценности, философия, прогресс. 
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Наука – это компонент духовной культуры че-

ловека.  

Целью науки является описание, объяснение 

прогнозирование процессов и явлений действи-

тельности на основе открытых ею законов [1]. 

С момента становления экологии, как науки 

все более острой становилась проблема соотноше-

ния ее с ценностями. В наши дни это обострение 

достигло пика.  

С момента появления человека на Земле, он 

начал активно и беспрепятственно преобразовы-

вать окружающую среду в своих целях. В процессе 

своего существования человечество переживало 

один экологический кризис за другим. На нынеш-

нем этапе научно-технического и социального про-

гресса глобальные проблемы, остро ставшие перед 

человечеством, все больше влияют на различные 

аспекты социально-экономического и культурного 

развития. Это способствует изменению мировоз-

зренческого характера общества, переориентирует 

некоторые направления научной, культурной и 

производственной деятельности человечества [1]. 

На сегодняшний день экологическая проблема 

является одной из важнейших глобальных проблем 

человечества, от решения которой зависят перспек-

тивы дальнейшего развития цивилизации. Основ-

ной, фундаментальной задачей здесь является по-

иск альтернативы во взаимоотношении общества и 

природы в условиях научно-технического про-

гресса. Анализируя деятельность общества на со-

временном этапе, нельзя допустить, чтобы челове-

чество продолжало свою активную нерациональ-

ную потребительскую деятельность в отношении 

окружающей природной среды. Ее необходимо 

контролировать и ею необходимо управлять, чтобы 

не допустить необратимых существенных процес-

сов разрушения биосферы, которые могут прекра-

тить существование человеческой цивилизации [4]. 

Источником первичных экологических знаний 

была непосредственная экологическая деятель-

ность человека. В Древних цивилизациях на дона-

учном этапе уже шло накопление знаний о жизни 

организмов и взаимоотношении растений и живот-

ных в окружающей их среде. Примерами могут слу-

жить работы Демокрита, Анаксагора, Лукренция в 

которых содержится материал, который имеет от-

ношение к экологии. Так, Эмпедокл с трудом «Уче-

ние о природе» развивал учение о стихии и первые 

экологические представления связи растений с 

условиями их существования. Теофаст впервые от-

мечает роль органических удобрений в выращива-

нии сельскохозяйственных культур. Аристотель 

обобщил и систематизировал весь научно-техниче-

ский материал, описал около 500 видов животных, 

включая миграции и переход в состояние зимнего 

полупокоя, классифицировал животных по образу 

жизни и способу питания. К работам такого рода 

можно отнести и наставления Гиппократа, в них по-

казана зависимость заболеваний от условий среды. 

Школа Гиппократа, основной теоритический прин-

цип которой состоит в понимании единства жизни, 

как процесса, заболевание – это не воля Бога, а по-

следствия природных факторов, нарушения пита-

ния, привычек и характера жизни человека [1]. 

Впервые термин «экология» в научный обиход 

ввел Эрнст Геккель в 1866 году, упоминая его в 

своем труде «Общая морфология организмов». 

Экология определяется, чаще всего, как наука о вза-

имоотношениях живых организмов и средой их 

обитания.  

Экология, как биологическая дисциплина 

сформировалась в середине XIX в., а отдельным са-

мостоятельным научным направлением стала на 

рубеже XIX-XX вв.  

В последние годы ХХ и в начале ХХI века 

резко усилилось внимание общества к проблемам 

взаимодействия человечества с окружающей при-

родной средой. После 1960 г. Проблемам экологии 

уделяется все больше внимания. Актуальной стала 

проблема рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Активное освещение 

проблем в средствах массовой информации и пред-

ставление общественности новейших разработок 

направленных на переработку отходов, разработку 

в области безотходных и малоотходных произ-

водств. Это и неудивительно, так как над биосфе-

рой Земли нависла угроза со стороны человечества 

[3]. 

С момента представления термина «экология» 

Геккелем в это понятие вносились разные смысло-

вые оттенки и добавлялись другие определения, это 

сужало и расширяло предмет этой области науч-

ного знания.  

Так, например, в 1972 году эко-философ Арне 

Нэсс ввел термин «глубинная экология», что позд-

нее стало отдельным экологическим знанием. Оно 

основывалось на том, что каждый вид имеет неотъ-

емлемую ценность, которую нельзя измерить его 

ценностью для человека. Это философия биотиче-

ского эгалитаризма. По словам Арне Нэсса, право 

всех форм жить – это универсальное право, которое 

невозможно измерить. Ни один вид живого суще-

ства не имеет больше этого определенного права 

жить и развиваться, чем какой-либо другой вид. Че-

ловека необходимо понимать, как «часть Земли», а 

не как «на Земле». Вся жизнь взаимосвязана, взаи-

модействует и, в конечном счете, едина. В глубин-

ной экологии не рассматривается человек, как от-

дельный фактор влияния на организмы или наобо-

рот. Поэтому глубинные экологи, в большинстве 

своем, не поддерживают кратковременные эколо-

гические решения, такие, как утилизация отходов, 

переработка продукции и т.д. Они предпочитают 

полное изменение общественного мировоззрения в 

соответствии с «ценностями и методами, которые 

действительно сохраняют экологическое и куль-

турное разнообразие экологических систем» [2]. 

Философский взгляд на сложившуюся совре-

менную экологическую ситуацию может оказаться 
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полезным для правильной постановки экологиче-

ской проблемы, для ее всестороннего и более глу-

бокого осмысления и разработки альтернативных 

путей ее решения. Более того, в переломные пери-

оды развития общества возрастает потребность в 

философском подходе и философском анализе сло-

жившейся проблемы, так как обсуждению подвер-

гаются основополагающие принципы, относящиеся 

к ней [3].  

В последние десятилетия, когда перед челове-

чеством остро стала угроза глобального экологиче-

ского кризиса, случилось стремительное и значи-

тельное расширение экологии. Она не только втор-

гается в смежные науки (учение о биосфере, 

атмосфере, гидросфере и т.д.), физику, химию, гео-

логию, но и находит положения за пределами есте-

ственных наук – в этике, политике, экономике и со-

циологии. В силу необходимости создания каче-

ственных средств для перехода цивилизации на 

путь устойчивого развития, экология затрагивает и 

инженерные отрасли. Она предъявляет требования 

к информатике и вычислительной технике в моде-

лировании, в том числе и в разработках нетрадици-

онной системы производства продуктов питания 

(т.е. нетрадиционной системы земледелия). Эколо-

гия становится гипернаукой, которая пронизывает 

практически всю систему знаний человечества. 

Этот процесс охвата и привнесения идей и проблем 

в другие области знания получил название экологи-

зации [4].  

Тотальный характер современных экологиче-

ских проблем требует и широкомасштабного ком-

плексного подхода к их решению, оно должно быть 

не частным положением, претендующим на гло-

бальный статус, а всеобщим универсальным фило-

софским принципом [2]. 

Изначально, любая наука – это сфера челове-

ческой деятельности, функция которой состоит в 

выработке и систематизации знаний и законов соб-

ственного дома – окружающей нас среды. И с этой 

точки зрения все науки направлены на выработку 

знания о том, как человеку следует жить на Земле, 

чтобы не только обеспечить самого себя, но и буду-

щие поколения, а также сохранить имеющиеся ре-

сурсы биосферы [1]. 

Таким образом, важнейшая цель экологии – 

вывести человечество из глобального экологиче-

ского кризиса на путь устойчивого развития, при 

котором достигается удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения без лишения 

таковой возможности будущих поколений 
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