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SECTION 11. 
BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 
 

 

Zholudenko Yevheniia  

PhD student 

D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology NAS of Ukraine, Ukraine 
 

Supervisor: Zholobak Nadiya  

PhD, Senior Researcher, Senior Research Fellow 

D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology NAS of Ukraine, Ukraine 

 

 

CONCENTRATION EFFECT ON THE ANTIHERPETIC 

ACTIVITY OF TRIVALENT CERIUM SALT 
 

Compounds based on cerium have a high biological activity, which makes it possible to use 

them to develop potential antiviral agents [1-3]. Thus, despite the success of their application in 

biotechnological fields, the mechanism of their effects on biological objects requires detailed 

research. Therefore, the aim of the work was to verify in vitro antiviral activity of trivalent cerium 

salt.  

The following compound was investigated: CeCl3·7Н2О (Sigma, USA). 

The cell culture used in the research is African green monkey kidney cell culture MA-104 

from the cell collection of the D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the 

NASU. 

Used to determine the antiviral activity of cerium salt was herpes simplex virus (HSV-1/2) 

isolate "GMM" from the virus collection of D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and 

Virology of the NASU.  

To determine antiviral activity of cerium salt the following regimen was used. Cerium salt 

samples were added to the MA-104 cell culture 24 h before the infection of HSV-1/2. The antiviral 

effect of the researched compound was determined in the tenfold concentration range from 

100 μM to 0.01 nM. Used HSV-1/2 with the multiplicity of infection 1·103 TCD50 in 100 μl of 

medium DMEM (Sigma, USA). Crystal violet staining was used to determine the total number of 

adherent viable cells [4]. 

The nature of the effect of 24 h of Се3+ salt contact on the state of resistance of HSV-1/2 

infected cells is ambiguous. A nonlinear, oscillating response was observed when the 

concentration of the Се3+ salt changed by one order of magnitude. This phenomenon could be 

attributed to methodological errors, but since in the experiment the change in the reaction is traced 

four times, in addition, it is reproduced in repeated experiments, the question arises as to the 

mechanism of such a reaction of cells. Most likely, the fact we discovered is due to the ability of 

CeCl3·7Н2О salt at different concentrations to interact differently with the components of the 

nutrient medium, changing their characteristics, which after 24 hours of contact with cells can 

affect their metabolism and reactivity. 

That is, Се3+ salt affects the state of cells indirectly: we observe a series of sharp changes 

(jumps) in the appearance and loss of activity associated with a 10-fold change in its concentration 

(Fig. 1). Interestingly, the maximum manifestation of antiviral resistance in cells is shown when 

nanomolar concentrations of Се3+ salt (0.1 nM and 10 nM) are introduced into the culture medium. 

https://orcid.org/0000-0001-7454-4842
https://orcid.org/0000-0003-2792-9787


April 22, 2022 |  Chicago, USA  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

9 

 

 
Fig. 1. Antiherpetic action of Се3+ salt. 

 

The absence of the effect of antiviral protection in the presence of Се3+ salt in the culture 

medium at intermediate concentrations: 1 nM and 0.01 nM indicates a high sensitivity of the 

object to exposure to Се3+ ions or products of their reaction with culture medium components. The 

obtained results are very interesting from the point of view of the analysis of the mechanisms of 

antiviral state formation in cells in the presence of microelements in their microenvironment and 

rare earth elements in particular. In addition, the detected fluctuation concentration dependence of 

the formation of antiviral resistance leads to a certain parallel regarding the similarity of the 

detected phenomenon to the self-oscillation reaction created by Belousov and studied in detail by 

Zhabotinsky, where the main component that provided the self-oscillating process was the Се3+ 

ion [5,6]. The facts obtained and the parallels drawn out require a deep and thorough study. 

Thus, under in vitro conditions, the use trivalent cerium salt provides antiviral effects. The 

CeCl3·7Н2О salt effect was found to fluctuate (disappear and appear) depending on the change in 

the concentration of ions in the culture medium. Table 1 shows a certain range of effective 

concentrations of CeCl3·7Н2О salt. 

Table 1 

Indicators of effective antiherpetic concentrations of Се3+ salt in vitro 

Effective concentration (nM) ЕС10 ЕС25 ЕС50 ЕС75 ЕС90 

Се3+ salt 0,05 0,08 – – – 

Note: “–” – anti-virus protection is insufficient, effective concentration has not been determined.  

 

It was studied in vitro the antiviral effect of CeCl3·7Н2О salt at various concentrations in 

MA-104 cell culture at a high multiplicity of HSV-1/2 infection. It has been found that trivalent 

cerium salt is capable of providing antiherpetic activity. 

 

References: 
1. Shcherbakov, A. B., Zholobak, N. M., & Ivanov, V. K. (2020). Biological, biomedical and 

pharmaceutical applications of cerium oxide. In Cerium oxide (CeO2): synthesis, properties and 

applications (pp. 279-358). Elsevier. 
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Yelyzaveta Budakva  

postgraduate student 204 «Technologies of production 

and processing of livestock products» specialization, 

Junior researcher of the Laboratory of Genetics 

Institute of Pig Breeding and Agricultural Production NAAS, Ukraine 

 

 

POLYMORPHISM OF MITOCHONDRIAL GENOME OF 

FEMALE PIGS OF IRISH SELECTION 
 
Abstract. This work aimed to determine the origin of pigs of the final hybrid (large white × landrace) × 

Maxgro using mitochondrial DNA markers. As a genetic material used bristles from pig ears of commercial 

pigs (large white × landrace) × Maxgro. DNA excretion was carried out according to the method of 

Korinnyi S. M. et al. 2005, using ion exchange resin Chelex - 100. For the analysis of the mitochondrial 

genome, the method of polymorphism of lengths of restrictive fragments amplified in PCR (Polymerase 

chain reaction-restriction fragment length polymorphism — PCR-RFLP) was used. Comparison of 

inherited by the maternal line of restrictive fragments in breed allowed to obtain reliable information on 

the origin of an experimentally studied sample of pigs of the final hybrid (n=10) from RPE "Globinsky Pig 

Farm", Globyno, town Poltava region, Ukraine. Laboratory research was conducted based on the Institute 

of pig breeding and agro-industrial production of the National Academy of Agrarian Sciences in the 

laboratory of genetics. For the systematization of combinations of restrictive fragments of mitochondrial 

DNA, two breed-specific mitochondrial haplotypes were determined in the experimentally investigated 

sample of hybrid pigs (n=10). As a result, the haplotypes of the studied population of pigs (large white × 

landrace) × Maxgro by mitochondrial DNA markers: 4 animals with haplotype C - Landrace, Hampshire, 

Wales, subspecies of wild pig (Ukraine, Poland); 6 pigs have mitochondrial haplotype N - Large White 

(Asian type).  

 

 

Introduction. The biological species of pigs (sus scrofa) is an important agricultural animal 

all over the world. In 1868 Charles Darwin identified two main forms of Asian and European pigs 

(sus domesticus), both originated from a wild pig (sus scrofa) (Darwin, 1868). This is evidenced 

by similar osteological characteristics of Southeast Asian and European subspecies of wild pig, 

which are the direct ancestors of the pig (sus domesticus). Studies (E. Giuffra, J. M. Kijas, et al, 

2002) confirmed the fact that human activity influenced the genetic structure of pigs (sus 

domesticus), this followed the introgression of the hybrid origin of European breeds of pigs [1]. 

Some modern, European breeds of pigs are originated from ancestors on the maternal line of the 

Asian type (K. I. Kim, J. H. Lee, K. Li et al., 2002) [2,3]. Asian haplotypes are associated with 

regions carrying genes responsible for meat quality and fertility. Increased fertility levels were an 

important task in breeding pigs in the early nineteenth century. Therefore, Asian pigs with this 

feature had an advantage in selection during the development and improvement of modern hybrid 

pigs (Mirte Bosse, Hendrik-Jan Megens, Laurent A. F. Frantz, et al., 2014) [4]. Present Asian 

haplotype can influence the development of a certain phenotype, which was important for local 

breeds of pigs. The process of domestication is enough complex, due to serious consequences for 

both phenotypic and genotypic variability. This is due to the process of domestication of pigs for 

9000 years and the diversity of genetic variations of wild boars from different regions of Europe, 

which also confirms the diversity of combined modern European pigs in the application of 

phylogenetic DNA markers [5,6,7]. Therefore, modern commercial European breeds have 

haplogroups that demonstrate a high level of population variability. (Samantha Wilkinson, Zen 

H.,2013 and LumiRte Bosse, Hendrik-Jan Megens, 2014) found that Asian origin’s most 

commercially important phenotypes are the result of hybridization [8,9]. Crossing animals of 

https://orcid.org/0000-0001-5941-1953
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carriers European haplotype and animals with Asian, should not lead to a decrease in variability 

compared to European “wild” haplotypes than in combination with Asian. However, if the high 

variability of the genomes of European pigs commercial breeds due to the introgression of Asian 

genes, crossing with animals carriers of Asian haplotypes, as a consequence, should lead to higher 

homozygousness when using a commercial-European haplotype in contrast to the wild European 

haplotype. Scientists confirmed (Mirte Bosse, Ole Madsen, Hendrik-Jan Megens, 2015) that, the 

higher variability of European commercial lines of pigs compared to European wilds is largely 

explained by the introgression of Asian haplotypes, not the result of crossing pigs of purely 

European origin [10].  

The study aimed to determine the origin of female pigs of the Irish hybrid (large white × 

landrace) × Maxgro using polymorphism lengths of restrictive mitochondrial DNA fragments. 

Materials and research methods. An experimental sample (n=10) was used for the  

study - female Irish selection pigs (large white × landrace) × Maxgro from RPE "Globinsky Pig 

Farm", Globyno, town Poltava region, Ukraine. DNA was isolated from samples of bristles from 

pig ears using Chelex-100 ion exchange resin [11]. PCR amplification of fragment D - loop located 

between positions 15558 - 15758 of the mitochondrial genome, was carried out on the amplifier 

«TERTSYK 2 - DNA Technology» using oligonucleotide primers: forward - MITPRO2F  

СATACAAATATGTGACCCCAAA and reverse – MITPROR GTGAGCATGGGCTGATTAGTC. 

Alikvot of PCR product (4 μL) was hydrolyzed with TasI endonuclease (Thermo Scientific™). 

DNA amplification and hydrolysis products were analyzed in 8% polyacrylamide gel in an 

electrophoretic device in the 1×TBE buffer. Visualization of amplification and restriction products 

was carried out by painting with bromide ethics and photographing on a transilluminator in 

ultraviolet light.  

Results of the study and their discussion. In the positions of mitochondrial pig genome 

15580, 15616 and 15758 p.n. three polymorphic sites were identified in the animals’ endonuclease 

restriction Tas I (↓AATT). Defined mitochondrial haplotypes characteristic of large white and 

landrace breeds allowed to establish pro- maternal breeds even in complex hybridization schemes, 

in particular in female pigs of Irish breeding (large white × landrace) × Maxgro. Nucleotide 

substitutions in the mitochondrial respiratory genes sequences chain are one of the causes of the 

different functional states of mitochondria. As with purebred dilution and during hybridization, 

mitochondrial haplotypes will be steadily inherited and potentially be a genetic marker of a 

specific set of mitochondrial respiratory chain genes. Thus, various mitochondrial haplotypes can 

potentially provide certain results productivity of hybrid pigs. That is, the absence of 

recombination processes of the mitochondrial genome allows an unchanged form to inherit 

breeding characteristics from descendants, this makes possible the guaranteed manifestation of 

phenotypic traits in the final hybrids. Therefore, to make an analytical decision on the selection of 

the output specialized lines, it is important to determine which haplotypes of mitochondrial DNA 

in the studied population of hybrid pigs are associated with the desired signs of fattening and meat 

productivity. This question became the prospect of our future research. Thus, the multisite system 

for the determination of mitochondrial haplotypes of pigs allowed to determine among hybrid pigs 

two mitochondrial haplotypes [13,14].  

For experimental testing of the multisite haplotype system, hydrolysis of amplified DNA 

using endonuclease was carried out Tas I - allowed to determine DNA fragments of 361 pairs 

nucleotide, haplotype N – large white (Asian type) and 428 pairs of nucleotide, haplotype  

C - landrace, hampshire, wales, subspecies of wild pig (Ukraine, Poland). Thus, the methodology 

of multisite haplotype made it possible to determine the molecular genetic characteristics of 

female pigs, which are determined by a set of breed-specific pro-maternal haplotypes. According 

to the guidelines “The use of mitochondrial DNA markers to control the reliability of origin 

genealogical structures of sows” haplotypes were given the designation in Latin capital letters:  

N - (203/136/22); C - (346/60/22) [12,13,14]. 
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Conclusions.  
1. The use of a mitochondrial DNA marker made it possible to identify local hybrid young pigs. 
2. Among the studied sample of hybrid pigs identified specific mitochondrial haplotypes C 

and haplotype N. 
3. It is established that the polymorphism of the mitochondrial genome is an objective 

marker for determining the breed belonging of female pigs of Irish breeding. 
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ЛІХЕНОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

ПОВІТРЯ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА З 

ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ 
 
Анотація: Основною метою роботи було здійснити ліхеноіндикаційну оцінку екологічного стану 

повітря Дарницького району м. Києва з використанням мікробіологічних методів. Вперше 

досліджено залежність різноманіття епіфітної мікрофлори лишайника від чистоти повітря на 

ділянці зростання. Оцінено ступінь забрудненості повітря. Встановлено, що ступінь забруднення 

відповідно до значень класичного індексу чистоти повітря є наступним: ділянки 1,6,7 є дуже 

забрудненими; ділянки 8,9- середньо забруднені; 3,5-слабо забруднені; 2,4- не забруднені. Показник 

є відносним.  

 

 

Досліджено відмінності у видовому різноманітті епіфітної мікрофлори лишайника 

відповідно до його виду. У ході роботи усього було обстежено 22 форофіта на 9-ти ділянках 

(по 2-3 дерева). На досліджуваній території було визначено 5 видів лишайників: Lecanora 

conizaeoides (Nyl. ex Cromb.), Xanthoria parietina (L.), Hypogymnia physodes (L.), 

Phaeophyscia orbicularis (Neck.), Evernia prunastri (L.). 

У ході мікробіологічного дослідження було виконано змиви та посіви 18 зразків на 3 

поживні середовища (МПА, СА, ПСД). Усього було здіснено посіви на 33-х чашках Петрі. 

За результатами мікроскопування отриманих культур виявлено 20 вид мікроорганізмів 

серед яких: 10 грибів, 9 видів прокаріот, 1 вид зелених водоростей. Залежності видового 

різноманіття епіфітних мікроорганізмів від чистоти повітря виявлено не було.  

Підтверджено, що епіфітна мікрофлора лишайника разюче відрізняється на форофітах 

різних видів 

Постановка проблеми: Методи ліхеноіндикації практично не змінювались за останні 

кілька десятиліть. Усі вони базуються на оцінці зовнішнього вигляду та стану таломів 

лишайників у різних умовах існування. Методи біоіндикації у порівнянні з 

інструментальними методами є більш бюджетними та універсальними і дозволяють 

оцінити стан екосистем, враховуючи вплив максимально великої кількісті чинників. 

Дослідження кореляції між станом епіфітної мікрофлори та рівнем забрудненості 

навколишнього середовища дозволить у подальшому використовувати дані 

мікробіологічних досліджень для біоіндикації повітря. 

Метою роботи було здійснити ліхеноіндикаційну оцінку екологічного стану повітря 

Дарницького району м. Києва з використанням мікробіологічних методів. Для досягнення 
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мети дослідження було поставлено наступні завдання: дослідити залежність різноманіття 

епіфітної мікрофлори лишайника від чистоти повітря на ділянці зростання; оцінити ступінь 

забрудненості повітря з використанням індексу чистоти повітря; дослідити видове 

різноманіття лишайників на форофітах роду Populus; дослідити відмінності у видовому 

різноманітті епіфітної мікрофлори лишайника відповідно до його виду. 

Об’єкт дослідження - епіфітні лишайники, як індикатори чистоти повітря. 

Предмет дослідження - ліхеноіндикаційні показники, епіфітна мікрофлора 

листуватих лишайників. 

Методи дослідження: мікробіологічні, морфологічні,  математично-статистичні, 

експедиційний, порівняльно-описовий. 

Територія проведення дослідження була обрана з огляду на основні фактори, що 

мають найбільш істотний вплив на життєдіяльність лишайників: вологість, температура, 

освітлення, а також забрудненість навколишнього середовища [5]. Дослідження було 

проведено на території Дарницького району міста Києва, а саме у західній його частині, 

оскільки це територія з найбільшим антропогенним впливом (рис. 1). 

А                                                                       Б 

Рис. 1. Територія дослідження (А- знімок з супутника, Б- картосхема) 
Знімки виконані з використанням інтернет-сервісу  

 

Дослідження проводилось у період з 14 листопада по 1 грудня 2021 року, враховуючи, 

що у лишайників не виявлено вегетативного періоду, характерного для вищих рослин. 

Відбір проб. Оцінка морфологічних показників.  Проби для дослідження були взяті 

з форофітів роду Populus (P. Alba (L.), P. nigra var. pyramidalis (Spach.) Усього було 

обстежено 22 форофіта на 9-ти ділянках (по 2-3 дерева). Обирались рослини приблизно 

однакового віку та висоти, оскільки від цього залежить розмір епіфітних лишайників та їх 
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різноманітність. На кожному з них вимірювалась площа покриття кожного з видів 

лишайників, а також стан слані за шкалою вітальності на 150-140 см вище від рівня ґрунту, 

оскільки саме ця висота рекомендується для проведення ліхеноіндикаційного дослідження 

та відбору проб [3,9]. Для визначення значень цього ПП  було використано метод сіток-

квадратів. Було виготовлено прозору рамку розміром 10х10 см. 

ПП (R) розраховувалась за формулою (1): 

R =
100a+50b

c
                                                              (1) 

де: 

а- кількість клітинок, у яких талом лишайника займає >50%; 

b-кількість клітинок, де лишайник займає менше половини площі; 

с- кількість досліджених територій [2,6]. 

 

Отримані дані фіксувались у польовому щоденнику. Для мікробіологічного 

дослідження відбирались проби найбільш типових представників талому лишайника на 

даній  території. Кількість проб була обмежена пропускною здатністю мікробіологічної 

лабораторії Національного університету харчових технологій. Всього відібрано 18 проб. 

Статистична обробка даних  Для оцінки ступеня забрудненості атмосфери було 

обрано індекс чистоти повітря (ІЧП), що є універсальним та рекомендується до 

використання у містах. Обчислення здійснювалось за формулою (2) De Sloover, Le Blanc 

(1968):   

ІЧП= ∑
Fi×Qi

10

n
i=1  ,                                                            (2) 

де: 

Qi – індекс токсифобності або кількість видів, супутніх даному виду на всіх площах опису 

гомогенно забрудненої ділянки. Чим більше Q, тим полеофобніший вид [8]. Fi - 

комбінований показник частоти трапляння і проективного покриття за 5 бальною 

шкалою (1 бал – дуже рідко, з дуже низьким покриттям; 2- рідко або з низьким 

покриттям; 3 – рідко і з середнім покриттям та на деяких стовбурах; 4 – часто або з 

високим покриттям на деяких стовбурах; 5 - дуже часто і з дуже високим покриттям на 

більшості стовбурів) [3,4];i-нижній індекс, що позначає вид лишайника;n-кількість видів   

[3,7,8]. 

 

Для складання карт використовували інтернет-сервіс Google maps. Статистична 

обробка даних здійснена з використанням програми Microsoft Office Exсel 2013. 

Методика проведення мікробіологічного дослідження У ході дослідження було 

виконано змиви, а також висів частин талому лишайника на 3 поживні середовища: м’ясо-

пептонний агар (МПА), сусло-агар (СА), поживне середовище Данилова (ПСД). Зразки 

відбирались з одного форофіту на кожній ділянці. МПА:  виконано змиви 12-ти зразків; 

пробірки 9 мл стерильної водопровідної води + 4 мм2 зразка, по 0,1 мл змиву на кожну 

чашку Петрі. Інкубація у термостаті при температурі 37˚ ± 2˚С, тривалість інкубації – 24 

години. СА: виконано посів частин талому 18-ти зразків на 9 чашок Петрі (по 2 сектори у 

кожній чашці). Інкубація у термостаті при температурі 30˚ ± 2˚С, тривалість інкубації – 48 

годин. ПСД: виконано змиви 6-ти зразків; пробірки 9 мл стерильної водопровідної води + 

4 мм2 зразка, по 0,1 мл змиву на кожну чашку Петрі. Крім того було виконано посіви 18-ти 

зразків  на 6 чашок Петрі (кожна поділена на 3 сектори). Інкубація проведена при кімнатній 

температурі та сонячному освітленні тривалість інкубації – 96 годин. 

Після культивування посівів кожна чашка Петрі була розглянута під бінокуляром при 

100-кратному збільшенні для вивчення кожної окремої колонії (мікроскоп стереоскопічний 

«МБС-9»). З найбільш типових представників було виготовлено мікропрепарати, які були 

розглянуті зі збільшенням в 400 разів з використанням біологічних мікроскопів «Биолам 
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70» та «Ulab XSP-128M» для визначення таксономічного положення організму. 

Здійснювався детальний письмовий опис типових колоній. 

Результати ліхеноіндикаційного дослідження У обстежуваній зоні на форофітах 

роду Populus було виявлено лишайники 4 видів: Lecanora conizaeoides (Nyl. ex Cromb.), 

Xanthoria parietina (L.), Hypogymnia physodes (L.), Phaeophyscia orbicularis (Neck.). Перший 

вид є накипним лишайником, решта- листуваті. Найбільш поширеним виявився вид 

Xanthoria parietina (L.): його було виявлено на 95% форофітів. Найменш поширений – 

Lecanora conizaeoides (Nyl. ex Cromb.), виявлений лише на 9% усіх дерев. На ділянках 1-4 

усі представники належали до 1-2 класу вітальності, тоді як лишайники на ділянках 5-9 

належать до 2-4 к ласу. Це свідчить про більшу забрудненість повітря в останніх. За 

результатами обчислення ІЧП було визначено межі забруднення відповідно до формул 

(3,4,5,6): 

ІЧПмін ≤ ІЧП < ІЧП ∗ −σ –  дуже забруднена,                                     (3) 

ІЧП ∗ − σ ≤ ІЧП < ІЧП ∗ –  середньо забруднена,                                 (4) 

ІЧП ∗≤ ІЧП <  ІЧП ∗ + σ –  слабко забруднена,                                     (5) 

ІЧП ∗ + σ ≤ ІЧП < ІЧПмах –  незабруднена                                   (6) 

де: 

ІЧП* є середнім арифметичним усіх значень ІЧП;  σ-дисперсія; ІЧПмін, ІЧПмах – мінімальне 

та максимальне значення відповідно [1]. 

ІЧПмін= 3,2 (показник ділянки №6); ІЧПмах=15,6 (показник ділянки №4) 

 

Таким чином  ділянки 1,6,7 є дуже забрудненими; ділянки 8,9- середньо забруднені; 

3,5-слабо забруднені; 2,4- не забруднені. Слід брати до уваги, що показник відображає 

відносне забруднення. У межах ділянки №4 на форофітах іншого виду було виявлено 

кущисті лишайники Evernia prunastri (L.), що також свідчить про низький рівень 

забрудненості повітря в цій зоні. 

Результати мікробіологічного дослідження  Загалом було відібрано 18 проб з 9 

ділянок. Було досліджено таломи 3-х видів лишайників: Xanthoria parietina (L.), 

Hypogymnia physodes (L.), Phaeophyscia orbicularis (Neck.). Між собою порівнювалась 

мікрофлора лишайників одного виду з різних ділянок. Найбільша увага приділялась 

лишайникам виду Xanthoria parietina (L.), оскільки він поширений майже на всіх 

досліджуваних ділянках.  Усього на чашках Петрі було культивовано 21 вид 

мікроорганізмів, з яких:10 грибів (Cladosporium, Aspergillus, A. orizae, Rhizopus дріжджі 

одного виду; 4 види вищих та 2 нижчих грибів, родову приналежність яких визначити не 

вдалось);9 видів бактерій (Actinomycetales, Sarcina, 7 видів бактерій, серед яких 3 види 

коків, родову приналежність яких визначити не вдалось)1 вид зелених водоростей. 

Гриби:Найпоширенішими серед грибів на всіх видах лишайників виявився  

представники роду Cladosporium, Rhizopus, а також не визначений вищий гриб, що утворює 

круглі колонії сіро-зеленого кольору (гіфи проростають глибоко у субстрат). Між грибами-

епіфітами одного лишайника та власне мікобіонтом спостерігаються антагоністичні 

відносини (Cladosporium виявляє антагонізм проти двох інших видів; Aspergillus проти 

Cladosporium ).  На зразках, що були отримані з форофіту виду P. nigra var. pyramidalis 

(Spach.) виявлено білий цвілевий гриб, характерний лише для епіфітів даного виду дерева. 

На посівах таломів 7 з 8 зразків Xanthoria parietina (L.)  виявлено пігментацію 

агаризованого середовища, яке зумовлено власним мікобіонтомю 
Бактерії На всіх виконаних змивах (поживне середовище Данилова) були виявлені 

мікроколонії кокових бактерії двох видів, кожен з яких виділяв каротиноїди жовтого та 
червоного кольору. Така їх особливість може свідчити про те, що дані організми слугують 
протектором для лишайника від згубного впливу УФ-випромінювання. Ці прокаріоти є 
найпоширенішими серед досліджуваних лишайників на всіх ділянках. На таломах 
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представників Xanthoria parietina (L.) було виявлено від 5 до 7 видів мікроорганізмів 
одночасно; на таломах Hypogymnia physodes (L.) – від 3 до 4 видів одночасно; на таломах 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) – 6 видів одночасно. Таломи Lecanora conizaeoides (Nyl. ex 
Cromb.) досліджені не були у зв’язку з їх малою поширеністю. 

Таким чином найбільш різноманітною є мікрофлора Xanthoria parietina 
(L.)Залежності видового різноманіття від ступеня забрудненості повітря виявлено не було. 

Висновки. 
- Було оцінено ступінь забрудненості атмосферного повітря Дарницького району м. 

Києва методами біоіндикації. Ступінь забруднення відповідно до значень класичного 
індексу чистоти повітря є наступним: ділянки 1,6,7 є дуже забрудненими; ділянки 8,9- 
середньо забруднені; 3,5-слабо забруднені; 2,4- не забруднені. Показник відображає 
відносне забруднення. 

- На досліджуваній території було виявлено 5 видів епіфітних лишайників, серед них 
4 - на форофітах роду Populus. Оцінено їх макро- та мікроморфологічні показники 
відповідно до методів ліхеноіндикації. 

- Вперше досліджено кореляцію між біорізноманіттям епіфітної мікрофлори 
лишайника та чистотою повітря на ділянці зростання. Залежності видового різноманіття 
епіфітних мікроорганізмів від чистоти повітря виявлено не було. 

- Підтверджено, що епіфітна мікрофлора лишайника разюче відрізняється на 
форофітах різних видів. 

- Виявлено, що для всіх зразків досліджених лишайників характерні епіфітні кокові 
бактерії, здатні до синтезу каротиноїдів. Це ймовірно свідчить, про те, що таким чином 
лишайник захищається від ультрафіолетового випромінення. Це питання потребує 
подальшого дослідження. 

- Досліджено таломи 3-х видів лишайників з використанням мікробіологічних 
методів: Xanthoria parietina (L.), Hypogymnia physodes (L.), Phaeophyscia orbicularis (Neck.). 
Найбільш різноманітною виявилася мікрофлора лишайника Xanthoria parietina (L.), 
найменш різноманітною – мікрофлора Hypogymnia physodes (L.). 

- На таломах представників Xanthoria parietina (L.) виявлено від 5 до 7 видів 
мікроорганізмів одночасно; на таломах Hypogymnia physodes (L.) – 3-4 види одночасно; на 
таломах Phaeophyscia orbicularis (Neck.) – 6 видів. 

- Підтверджено, що ліхеноіндикаційний метод оцінки ступеня забрудненості 
повітря є зручним, доступним, бюджетним, відносно простим у виконанні і може бути 
рекомендований для практичного застосування. 
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ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ 

ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ОСНОВІ 

МІКРОБІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

Вода в житті людини відіграє важливу роль, адже вона є найважливішим фактором 

здоров’я людини. Організація Об'єднаних Націй визнала, що вода  один із найважливіших 

ресурсів на планеті, без якого неможливе життя. На жаль, в нашій країні вже давно постало 

питання питної води, оскільки за запасами доступними до використання водних ресурсів 

Україна належить до малозабезпечених. За цим показником Україна посідає 111 місце 

серед 152 країн світу. 

Крім нестачі питної води, людство тривожить й проблема якості води, її 

забрудненість. Адже, нажаль, через наявність у воді хвороботворних мікроорганізмів, що 

викликають різноманітні захворювання, зустрічається все більше смертельних випадків 

після споживання води. Тому надважливим є питання вживання саме якісної та очищеної 

води, яка не несе загрозу життю і здоров’ю населення. 

Дослідженням якості води, а також вивченням якісних та кількісних показників 

мікрофлори води займається велика кількість науковців. Наприклад, нідерландські вчені І. 

Карагіаніс, Б. Шіммер, А. М. де Рода Хусман досліджували ефективність кип’ятіння води, 

як одного з методів покращення мікрофлори води. Але, на жаль, інші методи очистки води, 

які широко використовує людство у повсякденному житті є малодослідженими та не мають 

наукового підтвердження. Тому, зважаючи на незначну вивченість даного питання, тема 

нашої роботи є досить актуальною й потребує більш глибшого дослідження. 

Об’єкт: мікрофлора води. 

Предмет: кількісний та якісний склад мікроорганізмів при різних методах очищення 

питної води. 

Мета: проаналізувати фізико-хімічні властивості та функції води, розглянути основні 

санітарно-показові мікроорганізми, а також дослідити якісні та кількісні показники 

мікрофлори води при різних методах її очищення (кип’ятінні, відстоюванні, замороженні 

та фільтруванні). 
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Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 

• проаналізувати об’єкти, умови та методику проведення досліджень; 

• систематизувати біологічні, фізичні та хімічні відомості про молекулу води; 

• обґрунтувати доцільність та ефективність використання кип’ятіння, відстоювання, 

замороження та фільтрування, як методів боротьби з мікроорганізмами у воді; 

• порівняти вплив різних способів очистки води методами мікро- та 

макроскопіювання. 

Методи дослідження: описові, експериментальні (мікроскопіювання, 

макроскопіювання), методи статистичної обробки даних та аналізу літературних джерел. 

Результати. За допомогою мікроскопічного методу встановлено, що 

найефективнішими методами очищення води є фільтрування (67 мікроорганізмів), 

кип’ятіння (75 мікроорганізмів) та використання води ТМ «Слобода» (49 мікроорганізмів). 

Менш дієвими є методи замороження (92 мікроорганізмів) та відстоювання води (84 

мікроорганізмів). Але всі досліджені способи очищення води є результативними та 

знижують кількість мікроорганізмів при цьому підвищуючи її якість. 

Таблиця 1 

Дослідження води мікроскопічним методом  

 

Форма 

бактерій 

Водо-

провідна 

вода 

Заморожена 

вода 

Відстояна 

вода 

Вода з 

куллеру 

Кип'ячена 

вода 

Фільтрована 

вода 

№ 

проби  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 1) Коки  

 Мікрококи 13 48 34 30 8 21 27 25 20 13 12 18 30 14 25 31 5 11 

 Диплококи 1   8 5 1 3 5 1 2 2  2 1 2  2 2 

 Стрептококи        2         13 1 

 Сарцини             1      

 Стафілококи    1 1            2  

 Тетракоки                   

 2) Палички  

 Бактерії     1  1            

 

Бацили 

(кластридії) 
   15               

 

Стрепто-

бацили 
                  

 3) Звивисті 1        2 1         

 4) Нитчасті                   

Всього:  96 92 84 49 75 67 

[авторська розробка] 

 
Перевірка макроскопічним методом підтвердила попередні результати, тому що 

було знову встановлено, що найменшу кількість мікроорганізмів містить водопровідна 
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вода та вода ТМ «Слобода». Такі дані можна пояснити тим, що бутильована вода, і вода з-
під крану проходить певні етапи очищення (наприклад, хлорування водопровідної води). 

Таблиця 2 
Ефективність різних методів очищення води на 3 день 

Чашка Петрі 
Кількість 
мікробів 

Кількість 
мікробів  

в 1 м2 

Кількість 
мікробів  

в 1 м3 
Культурні ознаки колоній 

Водопровідна 
вода 

≈26 ≈46,41 ≈4641 
Колонії молочного кольору по периферії та 
жовтого в центрі; більшість колоній жовтого 
кольору з гладенькою поверхнею; 

Заморожена 
вода 

≈180 ≈32,130 ≈32130 
Колонії молочно-білого кольору з гладенькою 
поверхнею; колонії жовтого кольору з 
гладенькою поверхнею; 

Відстояна 
вода 

≈130 ≈24,375 ≈24375 

Колонії молочно-білого кольору з гладенькою 
поверхнею; колонії жовтого кольору з 
гладенькою поверхнею; колонії жовто-білого 
кольору не чіткої форми; 

Вода ТМ 
«Слобода» 

≈25 ≈46,875 ≈4687,5 
Колонії молочно-жовтого кольору з матовою 
поверхнею; колонія нечіткої форми жовто-
молочного кольору з матовою поверхнею; 

Кип’ячена 
вода 

≈40 ≈7,5 ≈7500 
Колонії молочно-жовтого кольору по 
периферії та жовтого в центрі з гладенькою, 
блискучою поверхнею; 

Фільтрована 
вода 

≈50 ≈9,375 ≈9375 

Молочно-білі напівпрозорі колонії з 
гладенькою поверхнею; колонії молочно-
жовтого кольору по периферії та жовтого в 
центрі з гладенькою, блискучою поверхнею; 
колонії біло-жовтого кольору напівпрозорі з 
матовою поверхнею та нечіткими краями. 

[авторська розробка] 

Таблиця 3 
Ефективність різних методів очищення води на 5 день 

Чашка Петрі 
Кількість 
мікробів 

Кількість 
мікробів  

в 1 м2 

Кількість 
мікробів  

в 1 м3 
Культурні ознаки колоній 

Водо-
провідна 

вода 
≈90 ≈16,875 ≈16875 

Колонії молочного кольору по периферії, та 
жовтого в центрі; більшість колоній молочного 
кольору з гладенькою поверхнею; колонії 
яскраво-жовтого кольору; Цвіль: в центрі – 
темно зелена, зовнішня частина – біла; 

Заморожена 
вода 

≈230 ≈43,125 ≈43125 
Колонії молочно-білого кольору з гладенькою 
поверхнею; колонії жовтого кольору з 
гладенькою поверхнею; 

Відстояна 
вода 

≈160 ≈30 ≈30000 

Колонії молочно-білого кольору з гладенькою 
поверхнею; колонії яскраво-жовтого кольору з 
гладенькою поверхнею; колонії жовто-білого 
кольору не чіткої форми; колонії молочно-білого 
кольору по периферії та жовтими в центрі; 



 Sectoral research XXI: characteristics and features  |  Volume 2 
.  

22  

 

Продовження табл. 1 

Чашка Петрі 
Кількість 
мікробів 

Кількість 
мікробів  

в 1 м2 

Кількість 
мікробів  

в 1 м3 
Культурні ознаки колоній 

Вода ТМ 

«Слобода» 
≈70 ≈13,125 ≈13125 

Колонії молочно-білого кольору з білими 

краплинами, нечіткої форми; колонії молочно-

жовтого кольору з блискучою поверхнею; 

колонії жовтогарячого кольору, нечіткої 

форми; 

Кип’ячена 

вода 
≈80 ≈15 ≈15000 

Цвілі білого кольору, жовті в центі; Колонії 

молочно-жовтого кольору по периферії та 

жовтого в центрі з гладенькою, блискучою 

поверхнею; 

Фільтрована 

вода 
≈110 ≈20,625 ≈20625 

Молочно-білі напівпрозорі колонії з 

гладенькою поверхнею; колонії молочно-

жовтого кольору по периферії та жовтого в 

центрі з гладенькою, блискучою поверхнею; 

Колонії біло-жовтого кольору напівпрозорі з 

матовою поверхнею з нечіткими краями; 

колонії яскраво-жовтого кольору нечіткої 

форми. 

[авторська розробка] 

 

Висновки: аналізуючи ефективність методів очищення води ми дійшли висновку, що 

найбільш дієвими є кип’ятіння та застосування фільтра, а також бутильована вода  

ТМ «Слобода». В свою чергу, методи відстоювання та замороження не можуть бути 

використані як методи покращення якості питної води. 
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ASPECTS OF BALANCED PLANNING 

OF THE LAND USE SYSTEM 
 

Planning the land use system is one of the most important tools of public policy. This will 

ensure the efficient use of land resources. Especially when the relevant features that correspond 

to a particular area are taken into account. This will correspond to the balanced development not 

only of individual territorial communities, but also of the state as a whole. 

Considering that currently the system of land use planning in Ukraine is not balanced, 

therefore it does not provide a positive result in achieving the main modern goal: rational use and 

conservation of land resources in the management and organization of territorial development. 

This is due to the fact that each area has its own available natural resources and the specifics of 

production capacity, which led to the lack of a single balanced system of territorial development 

planning, which includes not only land use but also land ownership [1]. Therefore, the planning 

of the land use system should first of all cover all the processes of rational use of land tenure, 

which will effectively affect both the development of territorial communities and ensuring 

economic efficiency and environmental security of the state in the future. 

Thus, in modern conditions, the state must ensure the reform of the process of planning the 

development of territories both in terms of sustainable development and in the future. Therefore, 

first of all it is necessary to conduct a detailed analysis of the existing land fund, which will 

develop urban planning and land management documentation, which would ensure a balanced, 

efficient, rational use and protection of land resources for all local communities [2]. Therefore, a 

balanced system of land use of territorial development is necessary for planning long-term changes 

in land use and risk identification, as well as implementation in practice. All this requires the 

development of the necessary aspects that optimize the process of planning the land use system of 

certain areas: 

 functioning of an open information base on the availability of land resources within 

territorial communities with certain rights, quantity and state of use on the basis of a detailed 

analysis of the land fund; 

 development of a land management project that will not only streamline the newly 

created territorial communities, but also clearly define their boundaries and allow to identify 

promising changes in land use efficiency [3]; 

 introduction of an open process of financing and investing in the development of all 

available land resources with the introduction of the economic process of the state as a whole; 

 development of a promising project for the development of territorial communities, 

which will ensure the effective use of the potential of territories, taking into account the balanced 

socio-economic and environmentally oriented use and protection of land resources; 
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 providing scheduled inspections to assess the state of the land use process in order to 

determine both prospects and risks for the rational use of land resources; 

 introduction of such areas of activity for the development of new types of land use, which 

will attract investment and ensure the effectiveness of achieving this goal; 

 development of a single land management documentation that will allow rational use of 

invested funds and increase revenues. 

Thus, the aspects that can be used in practice in the balanced planning of the land use system 

solve a wide range of problems. Under these conditions, the organization of rational, balanced and 

efficient use of land potential should acquire important state importance. After all, this will 

contribute to the ongoing process of analysis, evaluation and planning of land resources, which 

will ensure promising economic, social and environmental development of these areas. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF ECOLOGICALLY 

SUSTAINABLE AGROLANDSCAPES AT THE 

REGIONAL LEVEL 
 

Only land management can be a real mechanism for the rational use of land, regulation of 

land relations and landscaping [11, 12, 14, 16]. In the process of implementing land management 

measures, legal, socio-ecological and economic problems are solved [6, 10, 16, 27]. That is why 

all actions aimed at redistribution of land, creation of new land tenure and land use, organization 

of land use and protection, regulation of technological load on agricultural land must be carried 

out in the process of land management, as well as on the basis of detailed socio-economic 

justification of land management projects. [2, 7, 17, 19, 24, 30]. 

It is necessary to take into account – first: it is the structure of land, or rather, agricultural 

land determines the level of anthropogenic pressure through the technology of growing crops; 

secondly: the soil cover as the main component of the agricultural landscape is most affected by 

external influences [8, 20, 25].There are various conceptual approaches to determine the critical 

level of anthropogenic pressure on land resources, which are based on the relevant climatic, 

economic and social conditions [1, 4, 5, 9, 26]. 

Problems of formation of ecologically steady agrolandscapes, and also its most important 

component – regulation of technological loading on land resources, devoted to works of many 

scientists, specialists [2, 4, 7, 9, 23, 28]. However, different methodological approaches are used 

to solve such problems. 

Since the landscape is a harmonious system that operates according to the laws of 

thermodynamics, the problem of establishing the ratio of land use in it can be solved through the 

concept of entropy [2, 9]. Due to the fact that the main disorganizing factor is arable land, so with 

the growing plowing of the landscape as a thermodynamic harmonious system, its entropy 

increases and the share of "chaos" increases. In this case, the methodological approach using the 

concept of "golden section" of the harmonious system makes it possible to set the maximum 

allowable degree of plowing of the landscape at 38.2% [4], methodical approach taking into 

account the energy of agrophytocenoses – at 35-40% [2]. 

An important part of an ecologically balanced agricultural landscape is the technological 

unit. Its task is to maximize the benefits of adaptive landscaping of agricultural lands to obtain 

specific products without any deterioration of soil and environment [9, 18, 21, 29]. According to 

the legislation of Ukraine on land protection, the cultivation of certain agricultural crops may be 

restricted or prohibited, as well as restrictions on the use of technologies and certain agro-technical 

operations in their cultivation [9]. 

That is why for engineering design of ecologically balanced agro-landscape it is necessary 

to have an algorithm for quantitative assessments of soil protection efficiency of individual agro-

technical measures and technologies for growing crops in general [2, 4, 22]. 

Modern agrolandscapes are a complex system that is created from different elements of 

agroecosystems, and also has the appropriate level of anthropogenic load and small areas of 

forests, shrubs, natural meadows, swamps, peatlands, etc. located between them. Such elements 
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are the ecological diversity and spatial structure of the agro-landscape, which are closely related 

to both its sustainability and productivity. Due to the replacement of natural ecosystems by 

artificial agroecosystems, a natural-anthropogenic system is formed, where the natural subsystem 

develops according to natural laws, and the anthropogenic subsystem - according to technical [9]. 

The task is to ensure the optimal functioning of the anthropogenic subsystem in these conditions 

and to limit changes in the natural subsystem under the influence of technological load [3, 8, 20]. 

The main reason for compaction in recent decades, scientists and experts believe the 

mechanical impact of the running system of agricultural machinery [9, 13]. 

When using the existing technologies of growing crops, compaction by running systems 

affects 60-85% of the field area before harvesting and up to 98% – after harvesting, while a 

significant area (up to 40%) falls under triple compaction during the year. [2]. 

As a result of experiments, it was found that depending on the method of agricultural land 

use, the equilibrium density of gray forest soils varies between 1.35-1.63 g/cm3, dark gray forest 

soils – 1.07-1.47 g/cm3, chernozems podzolic –1.26-1.40, typical chernozems – 1.09-1.31 g/cm3, 

which indicates an imbalance of soil and physical factors, their significant deviation from the 

requirements of crops. 

Erosion processes, which are significantly common on the sloping lands of the forest-steppe 

part of Kyiv region, cause an increase in soil density [1, 10, 12, 15]. Thus, the volume mass of the 

surface layer of dark gray forest heavily washed soils increases in comparison with their non-

eroded analogues by 4.5-19%, chernozems podzolic – 1.5-3, typical – 1.5-7%. Therefore, medium 

and heavily washed soils with unfavorable agrophysical properties (which is about 84 thousand 

hectares) are subject to withdrawal from intensive cultivation for permanent silting or 

afforestation. Tinning of heavily washed areas allows to reduce the density by 0.05-0.12 g/cm3  

[2, 9, 15]. 

Since soil density is an inverse function of structural and aggregate composition, the excess 

of the actual values of the equilibrium volumetric mass of the surveyed soils over the range of 

optimal values is obviously due to the destruction of macrostructure and change in shape as a 

result of plowing [9]. Adverse changes in the density of the arable layer of soils are complicated 

by the fact that their particle size distribution is dominated by coarse dust fraction (45-56% by 

weight of soil), which plays the role of passive material in the formation of the structure. 

An important role in reducing the equilibrium density may be played by increasing the 

potential resistance of the soil to deformation by increasing the humus content (between these 

indicators there is a close correlation, which is described by the equation Y = 1,90-0,35x + 0,05x2, 

where Y – volume mass of soil (g/cm3), x – humus content in the arable layer in the range from 1 

to 4%) and reduction of compacting action of agricultural machinery. 

Conclusions. In order to ensure the rational use of arable lands of the right-bank Forest-

Steppe, it is necessary that the total anthropogenic impact on the agro-landscape does not exceed 

the limit beyond which the latter loses its regenerative function and degradation processes are 

accelerated. The external manifestation of such processes is the deviation of the values of 

equilibrium soil density from the optimal parameters. In these conditions, there is a growing need 

for operational control over the agrophysical condition of the soil cover and its timely reclamation. 

Analysis of literature sources and the results of our own experimental research allow us to 

formulate an algorithm for regulating the technological load on the soil cover of modern 

agricultural landscapes: 

1) optimization of land structure at the national and regional levels through the development 

and implementation of national and regional land use and protection programs; 

2) optimization of the structure of a specific agro-landscape through the development and 

implementation of a relevant land management project and feasibility study for land use and 

protection; 
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3) optimization of the structure of sown areas and crop rotations in conditions of increased 

erosion risk due to the division of land into ecological and technological groups. Taking into 

account the suitability of land and environmental constraints in the cultivation of relevant crops; 

4) ecological expertise of technologies of cultivation of agricultural crops as a whole and 

also separate technological operations; 

5) increasing the ecological stability of the soil cover by increasing the content of organic 

matter and saturating the absorbing complex of soils with calcium; 

6) reduction of specific pressure of running gears of agricultural machinery on the soil due 

to routing of movement of machine-tractor units, and also minimization of tillage. 
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АНАЛІЗ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА 

ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Вступ. Стан атмосферного повітря відіграє важливу роль в життєдіяльності людини. 

У зв’язку із науково-технічними прогресом, збільшилося кількість стаціонарних і 

пересувних забруднювачів повітря, що спричинило погіршення хімічного складу 

атмосферного повітря в Україні [1].  

Нині на якість атмосферного повітря в Тернопільській області, впливають забруднені 

атмосферні маси повітря Бурштинської і Добротвірської теплових електростанцій, а також 

підприємства, діяльність яких пов’язана з транспортуванням газу (Тернопільське лінійне 

виробниче управління магістральних газопроводів філії УМГ „Львівтрансгаз” ПАТ 

„Укртрансгаз”,  ДП „Кременецьке управління з постачання та реалізації газу”, Гусятинська 

газокомпресорна станція Барського ЛВУМГ філії УМГ „Черкаситрансгаз” ПАТ 

„Укртрансгаз”) та інші [3].  

Матеріали та методика. Для стану атмосферного повітря (з 2016 до 2020 року) на 

території Тернопільської області було використано матеріали Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, а саме Екологічний паспорт Тернопільської 

області з 2017 до 2021 року [2]. 

Результати дослідження. Загальна кількість, дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря Тернопільській області з 2016 до 2020 року було видано 851 

дозвіл (табл. 1). Так, найбільшу кількість цих дозволів було видано у 2019  (214 шт.), 2017 

(181 шт.) і 2018 (174 шт.) роках, а найменше відповідно у 2020 (139 шт.) і 2016 (143 шт.) 

роках. Кількість дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається 

в залежності від наявності працюючих підприємств на території Тернопільської області. 

Таблиця 1 

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території 

Тернопільської області 
Показники Рік, спостереження 

2016 2017 2018 2019 2020 

Загальна кількість (одиниць), дозволів на 

викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, виданих у поточному 

році суб'єкту господарювання, об'єкт якого 

належить до: 

143 181 174 214 139 

другої групи 73 49 78 60 82 

третьої групи 70 132 96 154 57 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел, тис. т 

9,0 10,6 10,2 9,4 9,5 

дані сформовано з [3] 
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Протягом 2016-2020 роках в Тернопільській області стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря було викинено забруднюючих речових – 48,7 тис. т. Так, зокрема 

найбільше у 2017 (10,6 тис. т), а найменше в 2016 (9,0 тис. т.) роках. Загалом з 2017 до 2020 

року спостерігається зменшення кількості викидів в атмосферне повітря, що позитивно 

впливає на стан якості повітря.   

До найбільш забруднюючих речовин в атмосферне повітря у місті Тернополі 

належать наступні речовини: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, 

формальдегід, свинець,  манган, хром, залізо, кадмій, мідь, нікель, цинк.  

Для аналізу середньорічного вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

в  місті Тернополі використовували матеріали Тернопільського обласного центру з 

гідрометеорології. Середньорічна місткість забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі нажаль лише збільшується (табл. 2). Так, тому необхідно впроваджувати 

природоохоронні заходи в Тернопільській області із охорони атмосферного повітря і 

проблем змін клімату. 

Таблиця 2 

Середньорічний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в  місті 

Тернополі* 

Забруднююча речовина 
Рік, спостереження 

2016 2017 2018 2019 2020 

Пил 0,5 0,064 0,078 0,14 0,12 

Діоксид сірки  0,5 0,02 0,0038 0,005 0,006 

Оксид вуглецю 0,2 1,8 2,23 2,0 2,0 

Діоксид азоту  0,4 0,9 0,043 0,05 0,05 

Оксид азоту 0,035 0,028 0,024 0,03 0,03 

Формальдегід 0,00012 0,0016 0,0019 0,002 0,003 

Свинець  0,009 0,007 0,004 0,02 0,03 

Манган  0,000011 0,00009 0,00002 0,02 0,02 

Хром  0,001 0,007 0,003 0,02 0,02 

Залізо  0,00014 0,0008 0,0007 0,8 0,069 

Кадмій  0,000005 0,000001 0,000002 0,02 0,003 

Мідь  0,00002 0,00007 0,00003 0,03 0,03 

Нікель  0,000009 0,00008 0,00002 0,02 0,02 

Цинк 0,00001 0,0005 0,00004 0,05 0,5 

дані сформовано з [даних Тернопільського обласного центру з гідрометеорології] 

 

Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено, що стан 

атмосферного повітря (з 2016 до 2020 років) в Тернопільській області поступово 

погіршується. Це свідчить про те, що підприємства неповній мірі дотримуються 

екологічного законодавча, або в них застаріле обладнання, що потребує модернізації.   
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ " АЗОГРАН 

" НА УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА 

ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНІ ГРУПИ У РИЗОСФЕРІ 
 

Ключовим завданням агропромислового комплексу України було і залишається 

збільшення виробництва високоякісного зерна. Для підвищення урожайності пшениці 

існує ряд технологій, серед яких особлива роль відводиться масштабному використанню 

синтетичних мінеральних добрив [ 2 ]. Їх застосування дозволило підвищити урожайність 

даної злакової культури на 20-25% [ 7 ] і при цьому підтримувати баланс поживних речовин 

в ґрунті на стабільному рівні. Поряд із мінеральними агрохімікатами в агротехнологію 

пшениці введені різноманітні пестициди, які дають можливість захистити посіви від 

бур’янів. Слід зауважити, що селекція нових сортів проводилась тільки з розрахунку на їх 

інтенсифікацію, тобто забезпечення найповнішого використання мінеральних добрив та 

здійснення захисту рослин пестицидами. Проте через надмірне хімічне навантаження 

почали проявлятися і загострюватися екологічні проблеми агрофітоценозів, виникла гостра 

проблема забруднення довкілля і рослинницької продукції залишками агрохімікатів [ 3 ]. 

Надмірна хімізація й виснаження ґрунтів приводять до різкого зниження родючості ґрунту, 

тому надзвичайно важливо знизити хімічне навантаження, розкрити невикористані 

можливості біотехнології, розробити й впровадити нові методи для екологічної оптимізації 

захисту рослин. 

Тому в останні роки в ряді країн світу, в тому числі і в Україні, все більша увага 

приділяється біологізації землеробства, обмеженню використання мінеральних добрив і 

пестицидів в агротехнології сільськогосподарських культур [ 4 ]. За результатами 

польових досліджень вітчизняних вчених встановлено, що біологічна ефективність 

біозахисту становить 82-87%. Це дещо нижче ефективності якісних хімічних препаратів, 

проте з екологічної точки зору застосування біозахисту виправдано. Відбувається 

покращення родючості ґрунтів, не знищується флора й фауна, створюються умови для 

природного розмноження ентомофагів, азотфіксуючих бактерій та інших корисних 

мікроорганізмів.  

В сучасних умовах розвитку зерновиробництва особливу актуальність набуває 

комплексне використання промислових мінеральних добрив з інноваційними 

мікробіологічними препаратами. Мікроорганізми-компоненти біопрепаратів здатні 

виконувати ряд функцій, які сприяють підвищенню врожайності цінних агрокультур [ 6 ]. 

В Україні вивчення взаємодії рослин і мікроорганізмів на сучасному етапі має 

актуальне значення. Різке зменшення обсягів використання мінеральних та добрив, 
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засобів захисту рослин, спрощення агротехнологій обумовлює необхідність компенсації 

за допомогою інших джерел, якими можуть бути біопрепарати. Поряд з азотфіксацією 

вони продукують фізіологічно-активні речовини, які впливають на рослини, стимулюючи 

їх ріст і розвиток. В останній час виявленні нові штами мікроорганізмів, які здатні 

пригнічувати розвиток патогенної мікрофлори, що в кінцевому результаті знижує рівень 

захворюваності рослин, підвищує їх продуктивність, покращує якість рослинницької 

продукції тощо [ 10 ]. 

Світова практика боротьби із ентомофагами найбільше базується на основі бактерій 

групи Bacillus thuringiensis. Результативність застосування таких біопрепаратів із 

дотриманням строків і рекомендованих технологій використання досить висока. 

Перспективними об’єктами для одержання бактеріальних препаратів широкого спектра дії 

комплексного значення є представники родів Agrobacterium, Bacillius, Azospirillum, 

Pseudomonas.  

В останні роки досягнутий значний прогрес у створенні біопрепаратів. Особливо 

перспективними для рослинництва є комплексні мікробні препарати [ 5 ], створені на 

основі двох чи більшої кількості штамів, які забезпечують синергічний позитивний вплив 

на онтогенез рослини і їх продуктивність. Одним із таких препаратів є " Азогран "  

(A. vinelandii ІMВ B-7076 + B. subtilis ІMВ B-7023) [ 5 ]. Крім позитивного впливу на 

кореневе живлення, цей препарат зумовлює антагоністичний вплив на різні фітопатогенні 

мікроорганізми, а також пригнічує деякі види фітофагів [ 8-9 ]. " Азогран " випускається в 

різних препаративних формах: гранульованій, сипкій, рідкій формах. 

З метою дослідної перевірки ефективності впливу створеного в ІМВ НАН України 

гранульованого бактеріального препарату комплексної дії " Азогран " на ріст і 

урожайність пшениці озимої за внесення різних норм мінерального живлення в ІМВ НАН 

України було нароблено дослідну партію препарату. Досліди з використання препарату " 

Азогран " при вирощуванні пшениці озимої, закладено на дослідному полі  

Вінницької державної сільськогосподарської станції ІК НААН України у 2020  р. на сірих 

лісових опідзолених крупнопилувато-середньосуглинкових ґрунтах. Використовували 

озиму пшеницю сорту " Царівна ". Площа ділянки – 25 м2. Бактеризацію насіння 

препаратом проводили з розрахунку 250 г на гектарну норму насіння. Для  

цього гранульований препарат суспендували у воді, маса якої складала 1 % від маси 

насіння. Його бактеризували шляхом рівномірного зволоження, підсушували і висівали в 

ґрунт.  

Для досліду ми обрали чотири найбільш поширені стандарти внесення мінеральних 

добрив: 

-  NPK0; 

-  N130P60K90; 

-  N65P30K45; 

-  N100P45K70. 

Чисельність деяких еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери пшениці 

озимої сорту " Царівна " визначали у фазі колосіння висівом на різні живильні середовища 

[ 1 ]. Зокрема:  

1. споротвірні - картопляний агар; 

2. фосфатмобілізувальні, які мобілізують фосфор з важкорозчинних 

неорганічних сполук - середовище Муромцева; 

3. фосфатмобілізувальні, які мобілізують фосфор з важкорозчинних органічних 

сполук - середовище Менкіної; 

4. олігоазотрофи - середовище Ешбі. 

І отримали такі результати ( табл. 1,2,3,4 ) 
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Таблиця 1 

Чисельність деяких еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери озимої 

пшениці сорту " Царівна " (NPK0) 

Еколого-трофічні 

групи мікроорганізмів 

Варіант досліду 

–препарат + NPK0 + препарат + NPK0 

Споротвірні (4,7 ± 0,2)×106 (4,5 ± 0,3)×106 

Ф
о

сф
ат

м
о

б
іл

із
у
в
ал

ь
н

і 

Середовище 

Муромцева 
(6,4 ± 0,2)×105 (2,2 ± 0,1)×105 

Середовище з 

гліцерофосфатом 

кальцію 

(4,9 ± 0,3)×105 (8,8 ± 0,5)×105 

Олігоазотрофи (1,4 ± 0,1)×107 (9,6 ± 0,4)× 106 

Каталазна активність 0,7 0,6 

Пероксидазна 

активність 
9,9 6,5 

 

Таблиця 2 

Чисельність деяких еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери озимої 

пшениці сорту " Царівна " (N130P60K90) 

Еколого-трофічні групи 

мікроорганізмів 

Варіант досліду 

–препарат + N130P60K90 + препарат + N130P60K90 

Споротвірні (6,2 ± 0,4)×106 (1,0 ± 0,5)×107 

Ф
о

сф
ат

м
о

б
іл

із
у
в
ал

ь
н

і 

Середовище 

Муромцева 
(6,9 ± 0,1)×105 (8,7 ± 0,2)×105 

Середовище з 

гліцерофосфатом 

кальцію 

(8,7 ± 0,2)×105 (1,1 ± 0,1)×106 

Олігоазотрофи (1,3 ± 0,1)×107 (7,2 ± 0,6)× 106 

Каталазна активність 0,6 1,1 

Пероксидазна активність 10,0 4,6 
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Таблиця 3 

Чисельність деяких еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери озимої 

пшениці сорту " Царівна " (N65P30K45) 

Еколого-трофічні 

групи мікроорганізмів 

Варіант досліду 

–препарат + N65P30K45 + препарат + N65P30K45 

Споротвірні (6,4 ± 0,4)×106 (1,1 ± 0,3)×107 

Ф
о

сф
ат

м
о

б
іл

із
у
в
ал

ь
н

і  

Середовище 

Муромцева 

 

(1,6 ± 0,1)×105 

 

(6,4 ± 0,2)×105 

 

Середовище з 

гліцерофосфатом 

кальцію 

 

(1,5 ± 0,3)×106 

 

(7,1 ± 0,1)×105 

Олігоазотрофи (6,3 ± 0,4)×106 (7,6 ± 0,5)× 106 

Каталазна активність 0,8 1,1 

Пероксидазна 

активність 
4,6 9,0 

 

Таблиця 4 

Чисельність деяких еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери озимої 

пшениці сорту " Царівна " (N100P45K70) 

Еколого-трофічні групи 

мікроорганізмів 

Варіант досліду 

–препарат + N100P45K70 + препарат + N100P45K70 

Споротвірні (1,4 ± 0,1)×107 (5,7 ± 0,4)×106 

Ф
о

сф
ат

м
о

б
іл

із
у

в
ал

ь
н

і  

Середовище 

Муромцева 

 

(4,9 ± 0,1)×105 

 

(2,0 ± 0,9)×105 

 

Середовище з 

гліцерофосфатом 

кальцію 

 

(1,1 ± 0,1)×106 

 

(4,4 ± 0,1)×105 

Олігоазотрофи (1,7 ± 0,1)×107 (1,2 ± 0,1)× 107 

Каталазна активність 0,9 0,8 

Пероксидазна активність 7,0 8,5 
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Передпосівна обробка насіння озимої пшениці сорту " Царівна " бактеріальним 
препаратом комплексної дії та внесення у ґрунт різних норм мінерального живлення 
спричиняли помітний вплив не тільки на  розвиток ризосферної мікрофлори рослин, а й на 
врожайність ( табл. 5 ) і на якість зерна, яку можна виміряти в кількості вмісту сирого 
протеїну і клейковини в зерні ( табл. 6 ). 

Таблиця 5 
Вплив гранульованого бактеріального препарату та внесених норм мінерального 

живлення на урожайність озимої пшениці сорту " Царівна " 
Варіант 2021 р. 

Обробка 
препаратом 

Фон мінерального 
живлення 

 
Урожайність, т/га 

 
% до контролю 

+/– NxPyKz 

– NPK0 4,07 ± 0,03 100 

+ NPK0 4,67 ± 0,01 114,7 

– N65P30K45 5,75 ± 0,03 141,3 

+ N65P30K45 6,38 ± 0,02 156,8 

– N100P45K70 6,06 ± 0,02 148,9 

+ N100P45K70 6,71 ± 0,01 164,9 

– N130P60K90 6,43 ± 0,03 157,9 

+ N130P60K90 7,10 ± 0,01 174,4 

Примітки: 
(+) – інокуляція насіння бактеріальним препаратом комплексної дії; 
(–) – інокуляція насіння бактеріальним препаратом комплексної дії відсутня. 

 
Таблиця 6 

Вплив гранульованого бактеріального препарату та внесених норм мінерального 

живлення на вміст сирого протеїну та клейковини озимої пшениці сорту " Царівна " 
Варіант  

Вміст сирого 
протеїну, % 

 
Вміст клейковини, % Обробка препаратом Фон мінерального 

живлення 

+/– NxPyKz 

– NPK0 9,5 13,7 

+ NPK0 10,0 14,7 

– N65P30K45 11,1 19,5 

+ N65P30K45 11,6 20,5 

– N100P45K70 11,3 21,3 

+ N100P45K70 11,9 22,5 

– N130P60K90 11,4 22,0 

+ N130P60K90 12,0 23,1 

Примітки: 
(+) – інокуляція насіння бактеріальним препаратом комплексної дії; 
(–) – інокуляція насіння бактеріальним препаратом комплексної дії відсутня. 

 
Висновки. Проведені нами польові досліди показали, що передпосівна обробка 

насіння озимої пшениці сорту " Царівна " бактеріальним препаратом комплексної дії – " 
Азограном " та внесення у ґрунт різних норм мінерального живлення ефективно впливають 
на її урожайність. Застосування інокуляції насіння озимої пшениці сорту " Царівна " 
гранульованим бактеріальним препаратом комплексної дії " Азогран " та внесення у ґрунт 
різних норм мінерального живлення сприяло збільшенню вмісту сирого протеїну і 
клейковини в зерні. Бактеризація насіння озимої пшениці сорту " Царівна " бактеріальним 
препаратом комплексної дії значним чином впливає на розвиток ризосферної мікрофлори, 
що також створює умови для активного росту рослин пшениці і сприяє підвищенню 
урожайності. 
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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО 

ПІДЖИВЛЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

КОНЮШИНО-ТИМОФІЇВКОВОЇ СУМІШКИ 
 

Дослідження спрямовані на вивчення особливостей формування  продуктивності 

багаторічних трав у травосумішці сінокісного типу залежно від рівня мінерального 

удобрення та використання комплексного мікродобрива для позакореневого підживлення.  

Закладено дослід літнім безпокривним способом сівби на дерново–підзолистих 

поверхнево–оглеєних середньокислих суглинкових ґрунтах. З багаторічних трав висівали: 

тимофіївку лучну – Підгірянка, конюшину лучну – Передкарпатська 33. 

Для проведення досліджень  використовували такі мінеральні добрива: азотні - у 

вигляді аміачної селітри (34% д.р.);  фосфорні - суперфосфат (18,7% д.р.); калійні - калійну 

сіль (40% д.р.); проводилась обробка вегетуючих рослин комплексом мікроелементів Наніт 

Турбо. 

В перший рік використання травостій сформував три укоси отави (табл. 1). На варіанті 

з фосфорно-калійними добривами отримали за три укоси 11,08 т/га сухої маси. 

Найпродуктивнішим (12,31 т/га) виявився варіант з внесення аміачної селітри як 

стартового азоту (N30) та N30 після першого укосу на фоні Р60К90, та проведення обробки 

травостою Наніт Турбо. Дещо нижча урожайність (11,48 т/га) була на варіанті з 

одноразовим внесенням N60 на фоні Р60К90. Внесення N30 та обробка  травостою Наніт Турбо 

після першого укосу (вар.5) практично не вплинуло на урожайність другого укосу 

порівняно з варіантом де всі ці агрозаходи були проведені весною (вар.4).  На варіанті  

фон + N30 приріст сухої маси від застосування Наніт Турбо склав лише 0,27 т/га, в 

порівнянні з аналогічним варіантом без обробки (вар.3,4).  

Таблиця 1.  

Збір сухої речовини конюшино-тимофіївкової сумішки залежно від удобрення та 

позакореневого підживлення, т/га  
№ 

Вар. 
Удобрення  

Укоси 
Сума 

І  ІІ  ІІІ  

1 Р60К90 (фон) 5,49 3,65 1,94 11,08 

2 Фон + Наніт Турбо 5,07 3,35 2,11 10,53 

3 Фон + N30 5,43 3,32 1,81 10,56 

4 Фон + N30+ Наніт Турбо 5,94 2,96 1,93 10,83 

5 
Фон + (N30+ Наніт Турбо після першого 

укосу) 
6,04 2,97 1,76 10,77 

6 Фон + N60 6,34 3,06 2,08 11,48 

7 Фон + N60+ Наніт Турбо 4,13 3,15 2,12 9,40 

8 
Фон + N30+ Наніт Турбо (N30 після 

першого укосу) 
6,73 3,28 2,30 12,31 

https://orcid.org/0000-0002-6912-420X
https://orcid.org/0000-0002-1416-559X


 Sectoral research XXI: characteristics and features  |  Volume 2 
.  

38  

 

На всіх варіантах досліду надходження лучного корму було  більш-менш рівномірним  

як в першому, так і наступних укосах. Як свідчать наведені дані  основна частина урожаю 

сухого корму, в  досліді  припадає на перший укіс і становить 43,9-56,1%, а в другому  та 

третьому вона дещо знижується  та становить 26,6-33,5% та 16,3-22,6% відповідно. Отже, 

потрібно відзначити, що в середньому за вегетаційний період основна частка урожаю 

належала першому укосу за трьох режимів скошування. Це пояснюється тим, що у 

весняний період в ґрунті є достатні запаси продуктивної вологи, а температурний режим в 

основному більш сприятливий для формування урожайності. 

В середньому за три укоси основу ботанічного складу займала конюшина лучна її 

домінування помітне на усіх варіантах досліду. Щодо її відсоткового вмісту, то в першому 

укосі кількість конюшини коливалася в межах 42-81 %, а в другому укосі її вміст був дещо 

вищим 81-94%, в третьому вона також збереглася на достатньому рівні 78,0-92,0% в зеленій 

масі. 

Значно вплинуло на відсоток тимофіївки лучної в травостої і одноразове внесення N60, 

що збільшило її кількість на 15,0% в порівнянні з фоновим варіантом. Проте це приводило 

до зниження вмісту в травостої конюшини лучної до 71,0 % в порівнянні до інших варіантів 

досліду. Вміст несіяних видів не перевищував 7,0 % до зеленої маси. 

Висновки. Внесення азотних добрив весною в дозі N30 та N30 після першого укосу на 

фоні Р60К90, та проведення обробки вегетуючого травостою Наніт Турбо забезпечило 

найвищий збір сухої маси – 12,31 т/га. 

Основу ботанічного складу в бобово-злаковому фітоценозі займала конюшина лучна 

її домінування помітне на усіх варіантах досліду. Проте вищий її вміст в зеленій масі 

відмічено на варіанті з внесення фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К90 та на варіанті 

з додатковим внесенням стартового азоту (N30)   –  87,0 та 87,7 % відповідно. 
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ПОШКОДЖЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР 

МИСЛИВСЬКИМИ ТВАРИНАМИ:  

ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ 
 

Як відомо, кожен із біотопів, відіграє певну роль у життєдіяльності певного виду 

мисливських тварин. Це пов’язано з тим, що кожна стація мешкання тварин 

характеризується тими чи іншими кормовими та захисними умовами для конкретного виду. 

Не винятком є і лісові культури. Переведення лісових культур у вкриту лісом площу, в 

залежності від породи, природної зони, типу лісорослинних умов, категорії лісокультурної 

площі, густоти та висоти головної породи проводять здебільшого у віці 4-8 років. 

Відповідно в цей період у таких стаціях формується своєрідне середовище для проживання 

тварин. У перші декілька років за достатньої кількості світла у міжряддях лісових культур, 

за винятком дуже бідних і сухих умов місцезростання, формується щільний трав’янистий 

покрив. Безумовно, така обставина сприяє створенню добрих кормових умов для багатьох 

мисливських видів. Крім того, розпочинаючи з 3-4 років такі площі заростають деревно-

чагарниковою рослинністю, що, у свою чергу, покращує й захисні умови, створюючи ще 

більш сприятливе середовище для тварин. 

Таким чином, більшість площ, на яких створені лісові культури, приваблюють 

мисливських тварин у різні пори року. Зазначена обставина може мати надзвичайно 

негативний вплив на лісові культури внаслідок пошкодження їх тваринами. Найбільшої 

шкоди для молодих деревних рослин завдають жуйні ратичні тварини (лось європейський, 

козуля європейська, олені благородний та плямистий), а інколи і деякі види хутрових (зайці 

сірий та білий). Здебільшого негативний вплив проявляється у тому, що тварини об’їдають 

верхівки головної породи, або обгризають кору на стовбурах дерев. Як наслідок, 

пошкоджені деревні рослини або гинуть, або з них не можуть сформуватися дерева 

відповідної якості. Крім того, слід зауважити, що у господарствах, де переважаючими є 

хвойні насадження, найбільш негативному впливу піддаються культури, у яких головною 

породою є листяна, і навпаки, в угіддях із перевагою листяних насаджень, найбільших 

пошкоджень зазнають хвойні лісові культури. 

Як показують дослідження науковців, ратичні тварини завдають найбільшої шкоди у 

зимовий період, коли вони об’їдають центральні річні пагони таких важливих 

лісоутворювальних порід, як сосна звичайна, ясен звичайний, дуб звичайний, клен 

гостролистий та ін. [1]. Згідно досліджень М. В. Шадури, лісові культури піддаються 

значним пошкодженням і у весняний період [2]. Загалом, вивченню питання пошкодження 

лісових культур мисливськими тваринами та шляхів їх захисту присвячена низка праць 

відомих науковців [3, 4, 5, 6]. 

Особливо відчутного впливу зазнають культури, у разі суттєвого перенаселення 

мисливських угідь ратичними тваринами, зокрема жуйними. Тому, в першу чергу, 

необхідно контролювати і ретельно планувати [7] чисельність ратичних не допускаючи 

перевищення оптимальної їх щільності. Також, при створенні культур необхідно із 

обережністю вводити до їх складу деревно-чагарникові породи, які є улюбленими 

об’єктами живлення ратичних, оскільки такі ділянки будуть приваблювати тварин. 

Проектуючи створення лісових культур, слід зважати на те, що найбільшого впливу 
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зазнають ділянки невеликої площі, які знаходяться неподалік від місць зимової 

концентрації тварин. Тому, на таких лісокультурних площах доцільно підвищувати густоту 

культур [4]. Крім того, потрібно зважати на те, що козуля європейська завдає найбільшої 

шкоди культурам до трьохрічного віку, а олень благородний і плямистий – до п’ятирічного. 

У зв’язку з викладеним, у всіх типах лісових угідь обов’язково потрібно проводити як 

лісогосподарські, так і мисливськогосподарські заходи щодо запобігання пошкодження 

лісових культур тваринами. 
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СТРУКТУРА ГРУНТУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ 

СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ В УМОВАХ 

ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

В землеробстві прийнята класифікація структурних агрегатів: частки розміром більше 

10 мм – брилувата структура, від 0,25 – 10 мм – макроструктура, а менше 0,25 мм – 

мікроструктура. Елементи структури ґрунту під впливом різних причин можуть 

знаходитися в розділеному стані або об’єднуватись у структурні відокремлення (агрегати, 

грудки, грудочки) різної форми [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

За даними Кравчук М. М. (2016) перехід на безполицеві способи основного  

обробітку на варіанті без внесення добрив сприяв підвищенню коефіцієнта структурності 

по шару 0-20 см на фоні дискування на 15,7%, а на фоні плоскорізного обробітку – на  

13,0% порівняно з оранкою. За умови застосування традиційної для зони (гній, 6,25 т + 

N40P50K45) та альтернативної (гній, 6,25 т + солома, 1,25 т/га + N12,5 кг/га + сидерат, 5,62 

т/га + N31P32K36) органо-мінеральних систем удобрення на фоні полицевого обробітку 

показник структурності збільшився на 30,7–40,6%, плоскорізного – на 35,6–42,9,  

а мілкого безполицевого – на 31,5–43,1% відносно варіанту без добрив.  

Максимальна кількість агрономічно-цінних агрегатів у шарі 0-20 см (70,8%) була 

зафіксована у технологіях, які включали дискування на 10-12 см та альтернативну  

органо-мінеральну систему удобрення. При цьому коефіцієнт структурності (К0-20) 

становив 2,43, що на 17,7% вище, ніж на відповідному агрофоні оранки. В розрізі окремих 

горизонтів по всіх варіантах досліду більш оструктуреною залишалась нижня частина 

орного шару [8]. 

Дані, що розкривають вміст агрономічно-цінних агрегатів в ґрунті за різних способів 

основного обробітку вказано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Структурно-агрегатний склад орного шару ґрунту за різних способів основного 

обробітку під картоплю, %  

Способи основного 
обробітку ґрунту 

Фаза розвитку 
культури 

Шар ґрунту, см 

0-10 10-20 20-30 0-30 

Оранка (контроль) 
сходи 74,8 76,0 77,8 76,2 

перед збиранням 68,1 70,9 73,7 70,9 

Плоскорізне 
розпушення 

сходи 77,3 81,0 82,0 80,1 

перед збиранням 74,0 72,2 84,1 76,8 

 
Розглядаючи дані таблиці, можна сказати, що в фазу сходів в орному шарі найбільший 

вміст агрономічно-цінних агрегатів спостерігався після використання плоскорізного 
розпушення (80,1%), що на 3,9% більше в порівнянні з оранкою. Таж тенденція спостерігається 
і при розгляді орного шару по глибині. Так шари ґрунту мали більше агрономічно-цінних 
агрегатів на 2,5% (0-10см), на 5% (10-20см), на 4,2% (20-30см). На період збирання вміст 
агрономічно-цінних агрегатів в орному шарі ґрунту був більшим, також при використанні 
безполицевого обробітку, такого як плоскорізне розпушення - на 5,9 % від показників на 
оранці. По шарам ґрунту збільшення було менше на 5,9 % (0 – 10 см), на 1,3 %, (10 – 20 см), на 
10,4 % (20 – 30 см). Можна сказати, що від періоду сходів до періоду збирання картоплі вміст 
агрономічно-цінних агрегатів зменшується на всіх обробітках вивчених нами. Отже, краща 
структура ґрунту формується за використання безполицевого способу обробітку. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СОРТІВ 

КАРТОПЛІ ЗА КОНСИСТЕНЦІЄЮ БУЛЬБ 
 

Завдяки значним площам садіння, валовим урожаєм, виходом сухих речовин, білка з 

гектара картопля дуже поширена сільськогосподарська культура як у світі [1], так і в 

Україні [2]. Через популярність у населення її справедливо називають «другим хлібом»  

[3, 4]. Певною мірою викладене обумовлено тим, що максимальна частина бульб 

використовується у свіжому виді (до 95 %) [2] і лише невелика їх кількість переробляється 

на картопле продукти, крохмаль, спирт і т. п. За даними численних дослідників [5-7], а 

також отриманих нами [8-10] селекційні сорти значно різнились між собою за проявом 

столових якостей бульб. 

Консистенція бульб – одна з найважливіших ознак, яка визначає напрям 

використання сортів [2, 4]. Дослідження проводились протягом 2018-2020 років в умовах 

Північно-східного лісостепу України (дослідне поле Сумського НАУ). Грунт дослідної 

ділянки чорнозем типовий глибокий мало гумусний середньо суглинковий. Він 

характеризується середньою кислотністю, добрим забезпеченням основними елементами 

живлення. У експерименті використані селекційні сорти занесені до Державного реєстру 

сортів рослин України, придатних для поширення в Україні [11]. 

Отримані дані свідчать про значні відмінності в прояві показника в сортів залежно від 

умов вирощування та зберігання. Клас, який був модальним також змінювався за роками, 

обліками. За перших обліків 2018 і 2020 років та другого обліку 2020 року ним виявився з 

балом прояву ознаки 3. Незважаючи на викладене частка сортів, віднесених до нього, 

виявилась неоднаковою за роками. Наприклад, за першого обліку урожаю 2018 року це 

становило 38,9 %, а за аналогічного в 2020 році – 45,1 %. 

Дуже відрізнялись дані років, обліків за консистенцією бульб. Щільною, волокнистою 

консистенцією (бал 1) характеризувались від 0,9 % сортів (другий облік урожаю 2019 року) 

до 8,0 % за першого обліку цього ж року. Тобто різниця становила 8,9 рази. 

Подібне викладеному стосувалось класу з щільною консистенцією бульб (3 бали). 

Мінімальна частка зразків із такою характеристикою відмічена за другого обліку урожаю 

2019 року – 33,6%. Протилежне стосувалось першого обліку у 2020 році, коли вираження 

показника перевищило згадане на 12,1%, що, вважаємо, значною відмінністю у прояві 

ознаки. 
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Ще більшою мірою у кількісному відношенні відрізнялись сорти за помірно щільною 
консистенцією бульб. Мінімальним значенням частки зразків із згаданим проявом ознаки 
характеризувались сорти під час першого обліку у 2020 році – 25,7%. Протилежне 
стосувалось даних другого обліку урожаю 2019 року, коли різниця з попередньо згаданим 
становила 16,8%. В усі три роки менша частка сортів з балом прояву ознаки 5 виявлена під 
час першого обліку, порівняно з другим. Вважаємо, однією з причин цього можуть бути 
зміни, які відбулись у бульбах під час зберігання. 

Практично цінним є виділення сортів з ніжною (7 балів) та дуже ніжною (9 балів) 
консистенцією бульб. До класу з балом 7 віднесені зразки в межах 12,4-27,4%, тобто з 
різницею у 15%, що, враховуючи невелику кількість сортів із згаданою характеристикою, 
вважаємо, її значною. 

У кожному з років, обліків виявлені сорти з дуже ніжною консистенцією бульб. Таких 
зразків виділено небагато, проте їх наявність свідчить про можливість створення нових 
сортів з аналогічним проявом ознаки. Лише два зразки мали згадану характеристику за 
другого обліку урожаю 2019 року. У протилежність викладеному, під час першого обліку 
урожаю 2020 року кількість селекційно цінних сортів за ознакою нараховувала 10 шт. 

Середнє вираження показника мало близькі значення з різницею за роками, обліками 
в 0,4 бали. Це пояснюємо невеликими відхиленнями у вираження ознаки в сортів і лише 
окремі значно реагували на зовнішні умови в період вегетацій та зберігання. 

У окремі обліки сорти-стандарти мали однакові дані щодо прояву ознаки: перші 
обліки врожаю 2018 та 2020 років, а також другий облік урожаю 2019 року. Особливо 
несприятливі умови для вираження показника виявлені для сортів Тирас і Случ під час 
першого обліку урожаю 2019 року, хоча останній за другого обліку 2020 року 
характеризувався ніжною консистенцією бульб (7 балів). 

Незважаючи на мінливість прояву консистенції бульб  у досліджуваних сортів за 
роками, обліками, окремі з них характеризувались повторюваністю високих значень 
показника. 

Серед 13-и виділених сортів за ознакою високий її прояв спостерігався п’ятикратно в 
п’яти, а в решти таке відмічено чотири разу. За частотою зразків з дуже ніжною 
консистенцією сорти також значно відрізнялись. Тричі за обліками згадане вираження 
показника мало місце в сортів Взірець і Сенатор. Крім цього слід відмітити, що крайній 
високий прояв ознаки у них  спостерігався за однакових обліків – друга оцінка в кожному 
році. Вважаємо викладене свідчить про однакову реакцію згаданих сортів на зовнішні 
умови. У сорту Фламенко величина показника в 9 балів зустрічалась двічі: за другого обліку 
урожаю 2018 року та першого в 2020 році. 

Про неоднакову реакцію на зовнішні умови свідчать також дані  максимального 
прояву ознаки за обліками, роками.  Найбільше сортів із згаданою характеристикою – 4 
мали місце під час другого обліку урожаю 2018 року та першого обліку у 2020 році. 
Водночас, за першого обліку урожаю 2019 року тільки в сорту Предслава відмічений бал 9. 

У п’яти сортів середні трирічні дані свідчили про наявність у них ніжної консистенції 
бульб – 7 балів і вище. Це такі зразки: Хортиця, Фламенко, Лілея, Взірець і Сенатор. У 
останніх двох величина показника вимірювалась 7,3 балами, що виявилось найбільшим в 
досліді. 

Відмінності прояву ознаки за роками, обліками вплинули на величину коефіцієнта 
варіації. Мінімальна величина його була в сортів Житниця, Міа і Курас – 11%. Протилежне 
стосувалось сортів Взірець і Сенатор, у яких величина показника становила 24%.  
Викладене можна пояснити відмінностями середнього значенням прояву ознаки в останніх. 

Отримані дані дозволили стверджувати про можливість поєднання в одного сорту 
ніжної консистенції бульб та інших господарсько-цінних ознак. 

Максимальною продуктивністю характеризувався сорт Курас – 636 г/гніздо, що в 1,6 
рази більше, ніж у кращого в цьому відношенні сорту-стандарту Случ. Величину показника 
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більше 500 г/гніздо мали сорти Фламенко, Вольюмія і Таурас. У цілому, 11-ь зразків із 18-
и виділених перевищили продуктивність сорту Случ, що свідчить про їх цінність як для 
селекції, так і виробництва. 

Водночас, зразки Тетерів та Взірець мали меншу продуктивність, порівняно з сортом-
стандартом Тирас, що робить їх найменш цінними для подальшого використання. 

Більше п’яти товарних бульб у гнізді мали сорти Хортиця, Вольюмія і Фламенко. У 
останнього перевага над кращим із стандартів сортом Тирас становила 1,9 рази. 
Переважаюча кількість сортів, виділених за ніжною консистенцією бульб: 12-ь з 18-и, мали 
більшу кількість товарних бульб у перерахунку на гніздо, ніж кращий сорт-стандарт. Тільки 
два сорти: Взірець і Сенатор поступались за вираженням показника сорту-стандарту Случ. 

Порівняно з викладеним вище, дещо інше стосувалось формуванню усіх бульб у 
гнізді. Тільки в сорту Хортиця їх було більше 10 шт. Близьку характеристику мали сорти 
Лаунж, Таурас і Курас, у яких, відповідно, віідмічена в перерахунку на гніздо по 9,7; 9,6 та 
9,3 бульби.  Водночас, три сорти: Взірець, Сенатор і Міа проявили дуже низьку здатність 
зав’язувати бульби – меншу, ніж сорт Явір. 

Тільки в одного сорту Ікарус середня маса товарних бульб перевищила 200 г. Крім нього, 
лише чотири сорти з 18-и виділених за ніжною консистенцією бульб, мали більшу величину 
показника, ніж у кращого сорту-стандарту Случ – 143 г. Навпаки, в сортів Тетерів і Хортиця 
середня маса товарних бульб виявилась меншою, порівняно з сортом-стандартом Тирас. 

Дещо інше стосувалось середньої маси усіх бульб. Тільки в трьох сортів: Палац, Міа 
та Ікарус величина показника перевищила 80 г. У трьох зразків: Тетерів, Хотиця і Житниця 
прояв ознаки виявився дуже низьким, що менше, ніж у сорту-стандарту Тирас. 

Викладене вище наклало відбиток на товарність урожаю. Тільки в трьох сортів: 
Фламенко, Палац та Ікарус величина показника перевищила 90%, що характеризує їх з 
позитивної сторони. Водночас, у зразків Тетерів, Хортиця, Дивень і Житниця товарність 
урожаю виявилась меншою, ніж у сорту-стандарту Тирас. 
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LINGUA LATINA: ЧОМУ МИ ДОСІ ВЧИМО 

ЛАТИНУ……… 
 

Repetitio est mater studiorum — Досвід — відмінний вчитель. 

 

Латинь ... В одних це слово викликає асоціації з чимось досить давнім, таємним, 

а отже – не надто зрозумілим. У других – з медициною, ветеринарною медициною і 

юриспруденцією. У третіх зовсім не викликає ніяких асоціацій, для них це просто мова, яка 

стала невід'ємною частиною їхньої роботи, основою термінології, без якої не обійтися у 

професійній діяльності (лікарі, лікарі ветеринарної медицини, фармацевти, юристи, 

біологи, історики). 

Якщо не кожен із нас вчив, тоді принаймні кожен із нас чув латину. Справді, lingua 

latinа («латинська мова») своїми термінами та запозиченнями проникла практично в усі 

сучасні мови світу! 

В українській є чимало так званих латинізмів, для прикладу, слова: студент 

(studiosus), абітурієнт (abituriens), університет (universitas) – всі пішли з латини. Так само 

сотні інших слів: культура, депутат, депресія, аспірин, адміністрація, вірус, реконструкція, 

максимум, фортуна й так далі. Часто латинські слова – це терміни на позначення якихось 

наукових, військових, морських чи інших галузевих справ. 

Якщо раніше, у часи Римської імперії та Середньовіччя, латинська була мовою освіти 

(пісня «Gaudeamus» («веселімося») – досі є універсальним гімном здобувачів освіти), 

діловодства, католицької церкви та загалом культури, то в наш час – це мертва мова, яку 

здобувачі вивчають і здебільшого швидко забувають... Та й з року в рік в коледжі  дедалі 

менше часу приділяють цій давній мові, щораз менше здобувачів можуть пояснити, що ж 

буквально означає «аlma mater»? Відповідь – «мати годувальниця», себто алегорично 

коледж. 

Латинська мова в  ветеринарній медицині використовується як міжнародна 

термінологія анатомії, фармакології, а також при складанні рецептів. Не має, мабуть, іншої 

такої професії, в якій світовий багатостолітній досвід відбився настільки точно, як на 

змісті професійної мови здобувача освіти ветеринарної медицини. Йому доводиться 

зустрічатися з латинською мовою і у повсякденній роботі – при читанні назв хвороб, 

анатомічних термінів, назв лікарської сировини, назв хімічних сполук і особливо в 

рецептурі. Сучасний спеціаліст ветеринарної медицини у своїй професійній мові вживає 

60% слів латинського та грецького походження. 

У ВСП «Козелецькому фаховому коледжі ветеринарної медицини БНАУ»  латинську 

мову вивчають здобувачі фахової передвищої освіти на другому курсі,  лише один семестр 

і це той мінімум за який можна дізнатися, що це за мова, але цього буває замало, бо хочеться 
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більше розповісти й навчити, більш креативно представити латину.  Навчання латини має 

бути термінологічно спрямованим, інтегрованим зі спеціальними дисциплінами: 

фармакологією, ботанікою, фармакогнозією, фармацевтичною хімією, технологією 

лікарських форм, дисциплінами професійно-практичної підготовки. Вивчають дану 

дисципліну дуже творчі здобувачі, яким цікаво дізнатися про історію. Одну з пар ми 

присвячуємо відео екскурсіям розглядаємо латинські написи. Часом буває й таке, що 

здобувачі побачать у когось тату на латині, для прикладу, «ars longa, vita brevis» («життя 

коротке, мистецтво вічне»), «сarpe diem» («лови день») і потім на занятті розпитують про 

них, тоді ми досліджуємо той чи інший вислів, тобто, звідки походить, як виник і  

так далі» [1]. 

Говорячи про будь-яку дисципліну, не можна забувати про мотивацію, що саме 

мотивує здобувачів освіти вчитися? На першому занятті я завжди даю відповіді на три 

запитання: що ми будемо вчити, як ми будемо вчити і чому ми будемо це вчити?[3]. Три 

базових речі, на яких будую свою навчальну дисципліну. Важливо вмотивувати здобувачів 

уже на першій парі, зацікавити, адже латина має дуже цікаву історію! Латинська мова, в 

наші часи, немов загадка. Наче існує, але до якої частини світу вона належить? Здається, 

відома вона, хіба що - лікарям, біологам, археологам та юристам. І хоча й вважається 

мертвою мовою, не втратила свого впливу і в сьогоденні! 

На питання про те, чи можемо ми вважати латинь мертвою мовою, я відповідаю 

словами польського письменника Юліана Тувіма: «Яка же це мертва мова,  

якщо, не в`янучи, вона пережила тисячоліття» [2]. 

При вивченні розділу «Фонетика» формуються навички читання й вимови латинських 

букв і буквосполучень, які потім закріплюються протягом усього курсу навчання. Щоб 

«оживити» цей процес і зробити його цікавим, на кожній парі відводимо кілька хвилин для 

історії античності, а також даємо здобувачам  завдання, які б демонстрували їм,  як можна 

з легкістю знаходити застосовування вже набутим знанням з латинської мови – 

знаходити  латинські чи грецькі корені в складних наукових термінах, іноземних словах, 

розуміти деривати, читати численні епіграфи на латині, цитати, написи на будинках і 

предметах, девізи компаній і держав – і що вони ніколи  не будуть лежати 

мертвим вантажем на їхній душі.  Коли-небудь  обов'язково  стануть в нагоді[1]. 

Розділ «Морфологія» представлений матеріалом, знання якого необхідне для 

розуміння й грамотного застосування на практиці фармацевтичних термінів, а також 

написання й перекладу рецептів [2]. В Україні латинською мовою виписуються рецепти, а 

саме назва лікарського засобу, формоутворюючих та коригуючих речовин, його склад, 

лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та 

видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою. При вивченні розділу основну 

увагу приділяю іменнику та прикметнику, вимагаючи від здобувачів освіти міцного знання 

словникової форми, визначення основи й відмінкових форм, що вживаються в рецептурних 

прописах та стандартних рецептурних формулюваннях. 

Велика увага приділяю словотворенню, адже значна частина фармацевтичних 

термінів є похідними або складними словами. Для досягнення високого рівня професійної 

грамотності  звертаю увагу на правопис слів та терміноелементів грецького походження, 

ознайомлення здобувачів з ветеринарною термінологією, представленої у відповідних 

міжнародних номенклатурах (анатомічній,  біологічній, фармацевтичній тощо). 

Ось що Ви отримаєте, вивчивши латину: 

 Навіть слабкі знання латині допоможуть Вам значно прискорити процес 

оволодіння всіма сучасними європейськими мовами, і швидше досягти успіхів при 

вивченні англійської, німецької мови і т.д. 

 Вивчити латину можна легко і швидко, що зніме всі психологічні бар'єри та страх 

перед іншими мовами, прибере установку «я не маю здібностей до мов». 
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 Латинь – дуже гарна і милозвучна мова. З погляду психолінгвістики вона 

позитивно впливає на людину. 

 Латинь різко підвищить Вашу конкурентоспроможність, тому що Ви зможете 

застосовувати висловлювання з латині в доповідях, статтях, дипломних роботах, курсових, 

рефератах тощо. 

 Якщо Ви навчитеся використовувати латину звичайної мови, то станете цікавішим 

співрозмовником. 

 Знання латині говорить про високий інтелектуальний та культурний рівень 

здобувача освіти. 

 Латинь лягла в основу термінології медицини, хімії, біології, юриспруденції, 

фармакології. Знання латинської мови може в цих дисциплінах вивести Вас на новий 

рівень. Знання латині стане в нагоді також психологам, фізикам, історикам, лінгвістам, 

літературознавцям. 

Отже, латинська мова є єдиною професійною мовою  спеціалістів ветеринарної 

медицини та вчених-медиків усього світу, що визначає її статус, закріплений 

міжнародними кодексами номенклатур. Звідси забезпечення високої якості засвоєння 

термінологічної латини здобувачами освіти ветеринарного профілю є одним із 

першочергових завдань освітян сучасних закладів. Крім цього, знання з латини засвідчують 

наш інтелектуальний рівень та приналежність до європейських традицій освіти. Та й 

завжди корисно знати декілька крилатих висловів на всі випадки життя. У латині цих 

висловів сотні, коли не тисячі. Тому «sapere aude» («ризикніть дізнатися») більше про цю 

давню мову. 
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОЇ 

ЕКСТРАКЦІЇ ІОНІВ ТА МОЛЕКУЛ З ВОДНИХ 

РОЗЧИНІВ 
 

У сучасних наукових публікаціях з різних галузей хімічної науки, які потребують 

виконання якісного та кількісного хімічного аналізу, досить часто використовують методи 

твердофазної екстракції або рідинної колонкової хроматографії, яка дозволяє досить 

швидко та якісно розділити ті чи інші речовини [1].  

За останні два десятка років даний метод став стандартом у розробці аналітичних 

методик, які використовуються у різноманітних галузях природничих наук: біологія та 

біохімія, медицина, ветеринарія, фармакологія, агрохімія, нафтохімія тощо. 

Твердофазна екстракція - це швидкий метод хроматографії, в якому застосовується 

сорбент (що є твердою нерухомою фазою) для концентрування та відділення потрібного 

компонента з подальшим вимиванням (елююванням) відповідним розчинником чи 

сумішшю розчинників. Даний метод може застосовуватися, наприклад, для 

концентрування іонів та молекул; вилучення іонів важких металів та молекул із водних 

розчинів з подальшим їх визначенням різними фізичними та фізико-хімічними методами 

[1].  

Як зазначають автори [2-6], прикладами використання даного методу може бути 

вилучення із водних розчинів фосфатів та очищення промислових стічних вод за 

допомогою цеолітів, зокрема клиноптиноліту [2-3]; визначення вторинних та третинних 

амінів як попередників N-нітрозаміну в системі питної води з використанням полімерів на 

основі стирендиметилбензену, циклодекстринів [4]; для концентрування з подальшим 

вилученням фталевої кислоти у продуктах харчування з використанням гідрофобної 

поверхні (гідрофобної поліметакрилової матриці), наприклад, полісилоксанових трубок 

малого розміру [5-6] тощо.  

У такому методі розділення речовин, як твердофазна екстракція можна виділити 

чотири основні етапи виконання : 

1) Попередня підготовка зразка (наприклад, розчинення або корегування pH). 

https://orcid.org/0000-0003-1971-8437
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2) Підготовка картриджу (диску), через який пропускатимуть потрібний розчин 

(попередньо пропускають воду або розчинник). 

3) Завантаження досліджуваної проби. 

4) Елюювання на фракції.  

У твердофазній екстракції досить часто використовують комплексоутворюючі 

реагенти для розділення компонентів, що володіють різною здатністю вимивання іонів із 

сорбенту. Це більш вигідний метод в порівнянні з іншими екстракційними, а тому найбільш 

розповсюджений. Адже виявляється, що іноді різниця у сорбції деяких іонів іонітом є 

недостатньою для їх розділення, особливо коли дані іони володіють подібними хімічними 

властивостями та належать до однієї групи. В такому випадку доцільно використовувати 

комплексоутворюючий реагент, який має вибірковість комплексоутворювання у 

відношенні до іонів елементів, що розділяються. Так, яскравим прикладом такої 

хроматографії є твердофазна екстракція за допомогою 5-фенілазо-8-гідроксихіноліну, який 

має комплексоутворювальну здатність до координації з більш ніж 60 металами з перевагою 

перед перехідними металами над лужними та лужноземельними.  

Отже, твердофазна екстракція набуває все більшого поширення в аналітичних 

методах дослідження та концентрування речовин. 
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INFLUENCE  OF MICROWAVE PROCESSING OF 

APPLES ON THE PROCESS OF CONVECTIVE DRYING 
 

Fruit and vegetable chips recently are widely used in the food and restaurant industry as an 

independent product or for the preparation of various dishes and desserts. Today, the main task of 

the processing industry is the creation of effective thermal technologies for the production of dry 

products with a low residual humidity of 6...8%. 

Different methods of intensification are used to increase the energy efficiency of the drying 

process, in particular, thermal treatment of vegetable raw materials before drying. Traditionally, 

pre-treatment with a steam, hot air, hot or boiled water, water solutions of organic acids and 

alkalis, brine, sugar syrup [1]. Recently, preliminary processing is carried out by infrared rays, in 

microwave oven, etc. [2, 3]. New processing methods have a significant interest. 

The purpose of the work is to determine the influence of preliminary micro wave processing 

of raw materials on the process of their convective drying with the purpose of preparing fruit and 

vegetable chips. 

For the study were selected apples "Renet Symerenko". Slices of 4 mm thick were pre-

treated with microwave radiation with a capacity of 800 W for 25 seconds in the household 

microwave oven "Panasonik". The microwave processing time was picked experimentally. 

Experimental study of drying process was carried out on a convective drying plant in such 

parameters of a drying agent: t = 80...60 оC, V = 1,5 m/s, d = 7 g/kg of dry air. The analysis of the 

process was carried out on the basis of kinetics curves and drying speeds curves.  

The results of experiments indicate a significant effect of micro wave on the state of 

parenchymal apple tissues. Irradiation in a microwave oven has led to a significant decrease in 

humidity of slices. Reduction of the humidity of apple slices reduced the duration of the convective 

drying process. Also, this allowed to dry them to the final humidity, which is lower than in 

untreated apples (6 and 8% respectively), with identical drying conditions. The analysis of kinetic 

drying curves showed that the duration of the process decreased from 215 to 193 minutes 

compared with untreated samples. The resulting chips of apples differed little from color, aroma 

and taste of raw materials, as well as acquired gentle crunch 

Conclusions. The use of pre-treated with microwave radiation of apples allows to intensify 

their process the convective of drying, reduce its duration by 10...12% and improve the 

organoleptic characteristics of the final product - chips of apples. 
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НАДІЙНІСТЬ І КАТЕГОРИЧНІСТЬ 
 

Вступ. Якщо в середині ХХ століття поняття «категоричний» (безумовний, цілком 

визначений) протиставлялося «гіпотетичному» (той, що потребує підтвердження) та 

«диз’юнктивному» (розділовий) [1], то наприкінці минулого віку як протилежний 

«категоричному» залишається «гіпотетичний» [2], а на початку ХХІ віку – зникає із 

словників саме поняття «категоричний» [3]. Поняття «надійний» є відсутнім у 

філософських працях та словниках [3], хоча доведено, що надійність – це така само реальна 

властивість будь-якої системи або апарата, як звичні вага, потужність, коефіцієнт корисної 

дії. 

Матеріали та методи. Метою роботи є встановлення зв’язку між поняттями 

«надійність» та «категоричність» для різних сфер людської діяльності. Автори не є 

спеціалістами з філософії, але викладання різних математичних і технічних дисциплін у 

сполученні із науковими дослідженнями дає їм підстави для спроби уточнити ці поняття, 

навести їх різні трактування в техніці, літературі, медицині тощо. Отже, використаний в 

роботі метод можна назвати компілятивно-синтетичним. Усі висновки автори намагалися 

робити максимально надійними. 

Результати. В рукопису роботи [4] було доведено слушність положення «надійне 

твердження є некатегоричним, категоричне – ненадійним», але видавалася вона у Москві у 

радянські часи, коли жили під дуже категоричними гаслами, отож уважна редакторка 

вилучила цей матеріал з друку. Опубліковано його було вже у незалежній Україні, коли 

рівень цензури різко знизився [5]. 

Цей доказ базується на розгляданні статистичних гіпотез методами теорії 

ймовірностей. Проста гіпотеза «кожна людина є доброю» може бути відхилена. Якщо вона 

вірна – це помилка першого роду, або визнана, якщо невірна – помилка другого роду. Таким 

чином, можливими є чотири наслідки під час прийняття рішень (рис. 1): 
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У практичних розрахунках заздалегідь задаються максимально припустимою 

помилкою першого роду  або пов’язаною з нею ймовірністю =1. Величина  вказує на 

ступінь надійності гіпотези. Найчастіше надійну ймовірність беруть   = 0,95, тобто 
помилка не повинна перевищувати 5%. Рідше використовується більш  висока надійна 

ймовірність  = 0,99. Для наведеної вище гіпотези таку надійність можна порівняти з 

позицією людей, які усе бачать у рожевому світі. Якщо ж  = 1, гіпотетичне твердження 
перетворюється на свою протилежність – категоричне твердження. 

Технічні стандарти визначають надійність як властивість об’єкта виконувати задані 
функції із збереженням режимних показників протягом потрібного часу. Вимірюванням 
якості продукції займається спеціальна галузь метрології – кваліметрія, для вимірювання 
власне надійності еталон ще не знайдено. Тому користуються поняттями «відказ», 
«ймовірність безвідмовної роботи», «інтенсивність відказів». Всі ці терміни є досить 
складними, для їх доведення до практики використовують методи теорії ймовірностей та 
теорії масового обслуговування. Великий внесок в цю роботу вніс український академік  
Б.В. Гнеденко [6]. 

За надійністю апарати і системи поділяють на кілька категорій. Наприклад, системи 
сільськогосподарського водопостачання за надійністю належать до третьої (останньої) 
категорії, в них допускається перерва подачі води до однієї доби. Довгі відкази у 
водопостачанні міського населення лежать нижче самого поняття «надійність». 

Взаємовідносини між категоричністю і надійністю у різних галузях знань та життя є 
дуже різними. Не будемо торкатися вкрай важкого питання – як має спілкуватися лікар з 
пацієнтом – категорично або надійно, тобто правдиво. Чи потрібно ліки супроводжувати 
громіздкими інструкціями, більшості слів яких пацієнт не розуміє? Наведемо обернений 
приклад. Загальне правило введення ліків внутрішньом’язово: спочатку підняти шприц 
голкою догори та випустити трохи рідини, щоб не залишилося в ньому повітря, але така 
рекомендація не є надійною. Якщо шприц трохи відхилиться від вертикального положення, 
випуск рідини не буде гарантією відсутності повітря. Отже під час введення ліків пацієнту 

буде як мінімум дуже боляче  тому требі візуально перевіряти відсутність повітря в 
шприці. 

У військовій справі відносини командирів і підлеглих є суто категоричними, а 
питання потрапляння до цілі базується на теоріях  ймовірності та надійності. Недарма автор 
дуже популярного підручника «Теория вероятностей» Е.С. Вентцель (літературний 
псевдонім И. Грекова) була професором кафедри озброєння. 

Директор інститут філософії НАНУ академік М.В. Попович в роботі [7] та в 
телевізійних інтерв’ю багато уваги приділяє «Енеїді» І. Котляревського: автор знизив до 
сміхового виконання високу тему Вергілія, твір якого в той час багато українців читали в 
оригіналі. Ця поема є немовби декларацією існування української нації, української мови і 

української культури. Але треба відзначити ще одну рису «Енеїди»  в ній немає жодної 
категоричності. Текст геніальної поеми рясніє латинськими, польськими, російськими та 
діалектичними словами, але на цьому тлі стають яскравішими українські перлини. 
Можливо, причиною величезного впливу «Енеїди» на українську та світову літературу є 
саме відсутність в ній категоричності. Справжні поети завжди були пророками, зміст 
«Енеїди» є дуже сучасним, проте, на жаль, серед веселих віршів перед веде дуже сумний: 

Ти знаєш  дурень не бере: 
У нас хоть трохи хто тямущий, 
Уміє жить по правді сущій, 
То той, хоть з батька, то здере. 
Згадаємо іншого, майже забутого «категоричного» українця Петра Котляревського, 

героя війни з Персією, 18051813 р, якого називали «генерал-метеор» і «кавказький 
Суворов». Але він перевершував Суворова, виходив на бій з ворогом, озброєним кращими 

гарматами та рушницями та що перевищував його чисельністю в 12 разів    і перемагав. 
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Теза, що І. Котляревський є батьком сучасної української мови, влаштовує далеко не 

усіх. Сучасні науковці та політики вдаються до крайнощів (в техніці це відповідає 

механізмові, що працює без зворотного зв’язку). Наведемо по одному прикладу цих 

категоричних крайнощів  у 1880 року в Одесі була видана брошура польського філолога 

М. Красуського «Древность малороссийского языка», який російською мовою намагався 

довести, що геть усі європейські мови, разом з древньогрецькою та латинською, походять 

від української мови («один» походить від «од він», бо рахунок починають від першого 

пальця). Головний редактор «Індо-Європи» В. Довгич зробив в своєму часописі у 1991 році 

репринт цієї  брошури, а у вступі написав «Закладений у заголовок парадокс М. Красуський 

вирішив блискуче …». 

Протилежний репринт зроблено в газеті «За русское дело» № 1(93) за 2002 рік – 

доповідь відомого фізіономіста проф. І.А. Сікорського «Русские и украинцы» в «Клубе 

русских националистов» в Києві 07.02.1913 року. Дві цитати: «Русский и украинский  

языки – это не два языка, а один…» (звичайно, російський);  «Серьезные труженики на ниве 

родного слова, как Б.Д. Гринченко (Словник укр. мови) не без основания ограничили свою 

деятельность скромными рамками собрания живых и художественных сокровищ речи, не 

вступая на скользкий путь создания украинского литературно-научного языка». 

Інформаційна війна РФ та України побудована саме на категорично-безапеляційних 

підставах. Два приклади з нашого боку. У 2011 році  ще до анексії Криму – на с.18 книги 

«Залишенець. Чорний ворон» В. Шкляр пише «…кацапюри юрбою налетіли на мертвого – 

дрібні, кривоногі, але дуже мордаті, з пласкими, налитими кров’ю мармизами…» Це має 

усі ознаки шовінізму, а надрукував це ніби для контрасту «Клуб сімейного дозвілля» у 

Харкові. 

А з якою страшною категоричністю написала 2014 року випускниця КПІ: «Никогда 

мы не будем братьями Ни по Родине, ни по матери». Мова віршів підтверджує, хто виграє 

цю інформаційну війну. 

Велику увагу керівники РФ приділяють зростанню ролі церкви в управлінні 

державою. Чета Тихоплав випустила книжки «Физика веры» та «Новая физика веры», хоча 

самі назви цих книжок є оксюмороном. Фізика на усіх етапах її розвитку є найнадійнішою 

з наук, а віра – це поняття категоричне в самій основі. Однак, серед відомих «доказів» 

існування бога – Аристотеля, Августина Блаженного, Ансельма Кентерберійського, Фоми 

Аквинського та Канта, що побудовані на тій або іншій категоричній концепції, є один доказ, 

заснований на теорії ймовірностей, тобто надійний. 

Цей доказ належить одному з творців цієї теорії Блезу Паскалю, який проявив себе у 

багатьох галузях знань – в математиці, фізиці, філософії, публіцистиці. Схема доказу власне 

не існування бога, а доцільності вірування в нього є аналогічною вище наведеній схемі 

доказу несумісності категоричності і надійності (рис. 2): 

 

 
 

Рис.2. 

 

Якщо бог є, доцільно в нього вірити, якщо ж не вірити, то може це й не позначиться 

негативно на людині після смерті, але позитивно – точно ні. Якщо ж бога нема, то вірити 

та помилятися не завадить. Отже, розумній людині треба вірити у бога [8]. 
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Теза К.Р. Поппера «теорію не можна верифікувати, а лише фальсифікувати» [8] 

підтверджується таким прикладом. Здавалося, незаперечна теорія «Усім живим потрібне 

повітря» спростовується двічі: 1) усіх живих дослідити неможливо; 2) вже знайдені живі 

істоти, що обходяться без повітря. 

Висновки: 

1. В науці немає абсолютних (категоричних) істин. Є лише більш-менш надійні теорії. 

2. Чим людина більше знає, тим вона менш категорична. 

3. В роботі і побуті треба прямувати від категоричності до надійності та 

толерантності. 
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TO`QIMACHILIK KORXONALARIDA CHANGLI 

HAVONI TOZALASH JARAYONINI TAHLIL QILISH 
 

Izoh . Ushbu maqolada to`qimachilik korxonalarida changli havoni tozalash jarayonini tahlil qilish 

mashinalardan chiqadigan chang havoni tozalovchi siklonlar qurilmalar  yangi simulyatsiyasini ya’ni 

modelini yaratishda, eng so‘ngi kompyuter texnologiyalar va dasturlar yordamida chang havoni tozalash 

barabanini samaradorligini oshirish yo‘llari olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar keltirilgan. 

Changni tozalovchi baraban ichki yuzalarida o‘rtacha tezlikda uriladigan va turli o‘lchamdagi chang havo 

zarrachalar harakat qiladigan markazdan qochirma kuch va tortishish kuchi nisbatini taqqoslash, tolali 

chiqindilar bo‘lgan changli havo tarkibini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan izlanishlar bo‘yicha nazariy 

tadqiqotlar keltirilgan. 

 

 

Kirish. O‘zbekiston Respublikaisida joylashgan barcha paxta tozalash zavodlari va 

to`qimachilik korxonalarida paxtaga dastlabki ishlov berishda turli mashinalardan chiqadigan 

chang zarralarni tozalash qurilmalari keng qo‘llaniladi. Siklon va chang havoni tozalash 

qurilmaalrida o‘lchamlari 50 mkm (10-6) dan yirik chang zarrachalaridan tozalanadi. Chang 

havoni tozalash barabanlari ichida havo oqimi notekis harakatda  bo`lib, baraban aylanganida 

markazdan qochirma kuchlar paydo bo‘lib, bu kuchlar ta’sirida chang zarrachalari tashqi devorga 

urilib, uning tezligi kamayishi natnjasida baraban tubiga tushib ketadi, ya’ni chang zarralari 

baraban ichki yuasiga kelib urilganda o‘z tezligini kamaytirib baraban tubiga tushishadi va 

tozalangan havo kamaygan tezlik bilan yuqoriga ko‘tarilib barabandan maxsus quvir yordamida 

atmosferaga chiqadi 1-rasm. Silindrsimon aylanuvchi fil`trlarda changli havoni tozalashning keng 

bosqichli bo‘lib aylanuvchi barabanga qoplangan maxsus mato havo tarkibidagi puxlarni ushlab 

qoladi. Barabanlar havo tarkibidagi 80 % changlarni puxlarni ushlab qoladi. Maxsus mato har 6 

oyda almashtiriladi. Matoda ushlab qolingan chang tarkibidagi paxta tolalari matodan ajratib 

olinib qayta ishlash uchun yuboriladi. Ushbu barabanlarning asosiy kamchiligi changli havoni 

tozalash jarayonida filtirlash matosi juda tez cang bilan to`yinim havo tozalanish samaradorligi 

kamayadi. 

Izlanishlar shuni ko`rsatadiki, paxtani changli havoni tozalash jarayonini hamma 

bosqichlarida ko‘p miqdorda chang ajralib chiqadi, bu chang ishlab chiqarish binolari va 

atmosfera havosini ifloslantiradi, ishchilar va xizmatchilarni mehnat sharoitini yomonlashtirib, 

ularni kasb kasalliklari, hususan silikoz bilan kasallanishiga olib kelishi mumkin. Paxta tozalash 

korxonalarini changsizlantirish masalasi, mashinada terilgan paxtani ifloslanishi oshishi 

munosabati bilan birinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda paxtani mashinada  
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1-rasm. To`qimachilik korxonalarida changli havoni tozalash barabani 

 

terish tobora keng joriy etilishi bilan paxta tozalash sanoatida faqat paxtani qabul qilish, hosilni 

saqlash va qayta ishlashga tayyorgarlik, uni quritish, tozalash va qayta ishlash texnologik 

jarayonini takomillashtirish bo‘yichagina emas, balki changsizlantirish va atmosfera havosini 

tozalash tizimlarini yaxshilash bo‘yicha ham kechiktirib bo‘lmaydigan choralarni amalga 

oshirilishi kerak [1, 2]  

CFD (computational fluid dynamics) kod yondashuvi Fluent 6.3.26 yuqori samarali 

Stairmand siklonidagi uch o‘lchovli, beqaror turbulent gaz va qattiq oqimlarni simulyatsiya qilish 

uchun ishlatilgan. Simulyatsiya qilingan ya’ni yangi modellashtirilgan natijalar adabiyotda 

mavjud bo‘lgan eksperimental kuzatuvlar bilan taqqoslandi.  

LESdagi impuls tenglamalari. Tezlik pulsatsiyasini modellashtirishning chang havoni 

tozalash uchun tozalash samaradorligini bashorat qilishga ta’siri Reynolds Stress turbulentligi 

yordamida raqamli ravishda o‘rganilgan: 

 𝜌
𝜕�̅�𝑗�̅�𝑖 

𝜕𝑥𝑗
= 𝜌𝑓�̅� +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[−�̅�𝛿𝑖𝑗 + 𝜇 (

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅].                        (1) 

Model (RSTM) va katta qo‘shma simulyatsiya (LES). Eyler-Lagranj modellashtirish: 

𝐽(𝑓) = ∫ 𝐹 (𝑥1, 𝑓(𝑥), 𝑓`(𝑥)) 𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

(2) 
𝜕𝐹

𝜕𝑓
−

𝑑

𝑑𝑥

𝜕𝐹

𝜕𝑓`
= 0 

 

Launder va Spaulding [3] ning standart devor funktsiyalari ishlatilgan. RSTM 

simulyatsiyasi uchun, LES simulyatsiyasi esa Fluent-dan foydalangan. Ushbu tadqiqotda Spektral 

sintezator algoritmi Warzecha-ga ko’ra LESda tezlik dalgalanma rejimlarini yaratish uchun 

ishlatilgan [4] 

Natijalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, RSTM va LES yetarli darajada bashorat qilgan 

o‘rta oqim maydoni. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, LES yaxshi ko‘rsatkichlarga 

ega. O‘zgaruvchan oqim maydonini va har bir zarracha kattaligi uchun tozalash samaradorligini 

taxmin qilish. Biroq, RSTMning ishlashi bashorat qilish jihatidan yomon bo‘lib chiqdi. 

Tozalash tezligi va samaradorligining o‘zgarishi, ayniqsa kichik zarralar uchun. Bu RSTM 

simulyatsiyalari bilan taqqoslaganda, LES tomonidan aniqroq hal qilingan girdobli yadro 

prekretsiyasi fenomeniga ishora qiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, prognoz tozalash 

samaradorligi, ayniqsa kichik zarralar uchun simulyatsiya qilingan siklon tebranish tezligiga juda 

bog‘liq. Chang havo tarkibidagi iflosliklarni ajratishda siklon ichki yuzasida hosil bo‘ladigan 

kuchlarni taqqoslashda CFD usuli. Ushbu tadqiqotda havo uzluksiz vosita, chang havo zarralari 
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esa dispers sifatida qabul qilindi. Barcha raqamli simulyatsiyalar cheklangan hajmli CFD kodi 

yordamida amalga oshirildi, Fluent 6.3.26. Gambit 2.4.6 Fluentning oldingi protsessori sifatida 

“Cooper” tarmog’idan foydalangan holda va chegara shartlarini belgilaydigan model ishlab 

chiqarish uchun ishlatilgan. Siklon Eyler-Lagranj yondashuvi yordamida modellashtirilgan. 

Ushbu 3D-o’lchovli ishda siqilmagan chang havoning beqaror transport tenglamalari doimiy 

fazalar birinchi navbatda Eyler doirasidagi RSTM va LES turbulentlik modellari yordamida 

takroriy ravishda hal qilindi. Keyinchalik, chang zarralari traektoriyalari diskret fazalar modeli 

(DPM) yordamida bir tomonlama aloqa usuli yordamida Lagranj chang zarralari ustidagi uzluksiz 

faza oqimining yaqinlashuvchi maydonlari orqali ko’plab sferik chang zarralarni kuzatib borish 

orqali aniqlandi. Siklon devorlari bilan zarralar to’qnashuvi Shalaby va boshqalarga ko’ra 0,8 

ya`ni tiklanish koeffitsientidan foydalangan holda hisobga olingan. Siklondan chiqayotgan chang 

zarrachalar miqdorini kuzatish orqali tozalash samaradorligi statistikasi olingan. 

Xulosa. 1. Turbinlik uchun Reynolds Stress Turbulence Model (RSTM) va Large Eddy 

Simulation (LES) yordamida raqamli yondashuv yopilish tezlikni tebranishini simulyatsiya qilish, 

siklon tozalash samaradorligini bashorat qilishga ta’sirini o’rganish uchun ishlatilda va 

taqqoslandi. 

2. CFD Fluent 6.3.26 kodi uchun Euler-Lagrange yondashuvi yordamida taxmin qilingan 

natijalar eksperimental ma’lumotlarga nisbatan taqqoslandi.  

3. RSTM va LES yordamida bashorat qilingan o’rtacha va o’rtacha kvadrat tezligi profillari 

ham taqqoslandi hamda eksperimental ma’lumotlar olindi. 
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HIGH-SPEED VIBRATORY CONVEYING BY 

OPTIMAL TWO-COMPONENT OSCILLATIONS 
 

Vibratory bowl feeders and conveyors are widely used in the automated production of 

different industries. However, available mass-produced vibratory conveying devices, providing 

the most simple linear vibration of conveying track, are suitable for conveying relatively small 

and not very massive products but not suitable for use in many cases, for example in conveying 

mechanisms of military engineering equipment. A large amplitude of vibration in such conveyors, 

which is required to achieve high conveying velocity, leads to moving modes with hopping, which 

is unacceptable for conveying military cargo, such as weapons and explosive objects. For their 

conveying, it is advisable to use the independent drives of longitudinal and normal oscillations of 

conveying track. They allow obtaining high conveying velocity with a low amplitude of normal 

oscillations, which provides a non-hopping mode of transported objects.  It also significantly 

reduces the transfer of the conveyor’s vibration to the components of the machine on which it is 

installed. 

The process of vibratory conveying with independent longitudinal oscillations (coordinate 

x – along the conveying track) and normal oscillations (coordinate y – perpendicular to the 

conveying track) is considered in many scientific papers. In particular, theoretically and practically 

proved that the use of independent harmonic longitudinal and normal oscillations of the conveying 

track with the phase difference between them, which provide in this case elliptical vibration, can 

significantly increase conveying velocity, especially in non-hopping modes of movement [1,2]. 

Even greater advantages in conveying velocity and elevation angles are provided by the 

implementation of polyharmonic normal oscillations when the conveyor’s track oscillations are 

described by equations [3] 

  
)sin(   tAx x ,     (1) 

 

)]1(
2

sin[(
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n

i
i itiAy




,    (2) 

where Ax is the amplitude of longitudinal oscillations, Ai is the amplitude of i-th harmonic of 

normal oscillations, ω is the frequency of oscillations, n is the number of harmonics, ε is the phase 

difference angle, t is time.  

 

It was shown that the optimal relative to velocity law of two-component vibration is the law 

under which the longitudinal and normal oscillations should be functions with piecewise constant 

acceleration [4]. However, this law is difficult to implement at large amplitudes. The author's 

works, devoted to the study of vibratory conveying devices with independent oscillations of the 
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conveyor’s track [5], show the expediency of using the normal oscillations with piecewise constant 

acceleration (linear piecewise velocity) and harmonic longitudinal oscillations, the latter are easier 

to implement with large amplitude, which is necessary to achieve high conveying velocity.  

Using the dimensionless values   yA

y


,  




cos

2

g

Ay


 ,  1


n




, the law of normal 

oscillations with piecewise constant acceleration (Fig. 1, a) can be described as follows [5] 
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where α is the inclination angle of conveying track to the horizon, Ay  is the maximum amplitude 

of normal oscillations, g is the gravitational acceleration, n is a parameter of normal oscillations 

asymmetry, i.e. the ratio of the acceleration amplitudes when moving up to that moving down. 

Condition for ensuring the non-hopping mode of the vibratory conveying ξ ≤ 1, and the maximum 

velocity is reached at ξ = 1.  

 
Fig. 1. Graphs of optimal normal oscillations  

a) acceleration, b) velocity, c) displacement 

 

By integrating equations (3) twice, we obtain the equations for the variation of oscillation 

velocity (Fig. 1, b) and displacement (Fig. 1, c) in the normal direction in a form of two segments 

of parabolas during the period of oscillations: 
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. The values of the integration constants are determined from the condition of 

continuity of the function y(t), namely: 2
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conveying velocity V can be found by the formula   
KAV x

, where K – dimensionless 

coefficient of velocity, which depends on several dimensionless parameters, and first of all on the 

law of conveying surface oscillations. The value of K shows a conveying velocity per unit of 

amplitude and frequency, it determines the efficiency of conveying process. 

 

 
Fig. 2. Dependence of coefficient of velocity К on the inclination angle  

parameter а for different values of n 

 

The dependence of coefficient of velocity К on dimensionless inclination angle parameter 



tg
a 

, (where μ – friction coefficient of conveying loads) for the law of oscillations, described 

by equations (1),(4), for different values of parameter n from 1 to 9, is shown in Fig. 2 by 

continuous lines. The dashed lines show the corresponding dependence for the polyharmonic 

normal oscillations with the same value of number of harmonics n. The larger is the value of n, 

i.e. the higher the asymmetry of the normal oscillations, the higher velocity can be obtained. The 

value of the parameter n is limited by the design of the conveyor’s elastic system.  

As can be seen from Fig. 2 the use of normal oscillations with piecewise constant 

acceleration gives a significant gain in conveying velocity, especially at large angles of elevation 

α. However, its implementation will require a number of issues and implies practical challenges. 

For example, when using the essentially different types of vibratory drives, in order to implement 

the optimal laws of conveying track oscillations, it is necessary to ensure the same frequency of 

forced oscillations of these drives. Nevertheless, we expect that after further optimization the 
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vibratory conveyors with the proposed vibration can be implemented in mechanisms for 

transportation of machine parts, weapons, or explosive materials in military depots as well as in 

engineering equipment. 
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PROBABILITY IN ESTIMATIONS OF RELIABILITY OF 

ELECTRIC POWER COMPLEXES 
 

The initial calculation of reliability and safety indicators of the energy complex (IEC) is 

carried out at the design stage. As a methodological basis for the preparation of data for the 

calculation of reliability and safety, as well as for processing information about the current 

technical condition of the IEC today adopted mathematical statistics, and in the process of 

appropriate calculations using probability theory algorithms. At the same time, they forget about 

the essence of the formation of statistical data, about the limitations and reservations that exist and 

that allow the application of algorithms of probability theory. All this can lead to erroneous results 

and inadequate decisions regarding the technical condition of the IEC, the possibility of its further 

safe operation and so on. At the same time, today the methods of calculating the reliability and 

safety indicators of the IEC have been created and are actively developing, which take into account 

these reservations and restrictions and which allow to switch from IEC maintenance during 

operation not according to regulations but according to current technical condition. The above 

actualizes the issue of analysis of these concepts, the disclosure of their common and disparate 

components, the factors that led to their mutual penetration. The application of the probabilistic 

concept in engineering practice actualizes the solution of several interrelated problems that define 

the space of this study.  

1. Analysis of the variability of the concept of probability, which led to the formation of a 

rigorous mathematical theory of probabilities, on the one hand, and to the wide application in 

practice of mathematical statistics without sufficient theoretical justification of the latter, on the 

other hand. 

2. Establishing the scope and features of the application of existing concepts of probability 

to solve engineering problems related to the processing of observation results and calculating the 

level of reliability and safety indicators in the power industry. 

3. Formulation of tasks, the solution of which should help to increase the level of adequacy 

of forecasting the reliability and safety indicators of the IEC in the process of their operation. 

The purpose of this article is to bring to the engineering community the content and essence 

of different interpretations of the concept of probability in view of the conscious and effective use 

of appropriate tools to process observations, calculate reliability and safety IEC, to understand 

ways to develop these tools. based on other concepts to some extent related to the category of 

probability. Despite the long history of the concept of probability, only in the first half of the 

twentieth century, this concept became an independent branch of mathematics and was "designed" 

as a mathematical theory (probability theory). This has led to a significant spread of probabilistic 
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instruments in various fields of human activity, but not only did not answer the question "what is 

probability?", But, on the contrary, actualized the task of interpreting the concept of probability 

and would not only meet the requirements of the logic and methodology of the study, but would 

also be natural, would meet the everyday ideas and intuitions associated with the concept of 

probability and its already known applications. Classical interpretation of probability. The 

classical interpretation of probability was historically the first attempt to evaluate the results of 

the implementation of events [1, 2], and events that are characterized by very specific properties. 

These properties are that different implementations of the event must be equally possible. 

According to the classical interpretation of probability, its quantification does not involve any 

empirical research. Analysis of the possibility of realization of the relevant event involves 

determining in advance the magnitude of the probability that corresponds to such realization. 

Frequency interpretation of probability. The considered classical interpretation of probability is 

connected with the analysis of realization of a separate event, indicating the possibility of such 

realization. However, in practice, probabilistic instruments are applied to events that are combined 

into appropriate aggregates, and this actualizes the task of studying the properties of the 

implementation of events as part of such aggregates. 

Axiomatic interpretation of probability. The axiomatic approach to the construction of 

probability theory is considered a turning point in the development of this area of mathematical 

science. After all, the introduction of axiomatics, as the basis of all subsequent conclusions and 

provisions, turns the calculus of probabilities into a strict mathematical discipline, free from 

implicit assumptions and logical contradictions. However, such perfection was achieved by 

completely abandoning any meaningful ideas about the very concept of probability. To date, 

probability theory and mathematical statistics are well and comprehensively developed, and the 

non-alternative positive element of these tools should be recognized the ability to assess the degree 

of confidence in the results based on the calculation of appropriate confidence intervals. Despite 

the above difficulties in substantiating the relevant algorithms and interpreting the results, both of 

these tools are widely used in the implementation of the IEC life cycle, in particular to calculate 

their reliability and safety at the design stage, maintaining the proper level of these indicators. 

usually due to the need to process the results of observations of the current technical condition of 

the IEC [3, 4]. However, a few caveats should be made. 

1. The use of tools in probability theory and mathematical statistics becomes problematic in 

the absence of primary data. 

2. The application of probability theory is often associated with the need to make ill-founded 

simplifications of the model of the analyzed IEC, which reduces the value of the results, calls into 

question their adequacy, can lead to unexpected and undesirable consequences. In the process of 

calculating the IEC failure indicators, the direct application of probability theory algorithms forces 

to neglect the structural features of the studied IEC, which leads to the fact that fundamentally 

different in structure complexes must be represented by the same probability models. 

3. The calculation of IEC reliability and safety indicators at the design stage is based on 

experimental data on the failure rate of their individual elements. Such data are processed by 

appropriate statistical methods, and therefore significantly depend on the conditions of the 

experiments, which usually differ from the conditions in which these elements are in the operation 

of the respective IEC.  

4. The current practice among engineers under any circumstances to exclude from 

consideration the results of individual observations that differ significantly from the results of the 

bulk of the observations made in this study, can not be considered perfect. Such an "exclusion" 

procedure should be treated with caution, applying it only after a careful analysis of the situation, 

after establishing the reasons for this distinction. 

Conclusions. When using the tools of probability theory and mathematical statistics, it 

should be clearly understood that they will work only if the primary information about the 
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analyzed event is sufficient, and provide additional conditions for the implementation of relevant 

research. If such information is not enough, or the studied events are not mass, or the uniformity 

of the conditions of these events in the process of observations, there are methodological 

difficulties in calculating probabilistic indicators and the corresponding confidence intervals or 

the value of these intervals is too large, or the results will not match reality. Under such conditions, 

naturally, it is necessary to look for other methods and algorithms of the decision of the set tasks 

among which it is possible to allocate: 

- application of the concept of hyperrandom events to calculate the reliability of IEC during 

their operation, which should be considered as a possible alternative to statistical probability, but 

requires the accumulation of relevant basic data on the basis of which this concept could be fully 

implemented in engineering practice;  

- development of tools aimed at analyzing the implementation of single, unique, rarely 

occurring events. Such events should include the transition of the IEC to a state of emergency, and 

therefore the establishment of conditions and factors that can bring the IEC to such a state becomes 

a significant task; 

- efforts to adequately calculate the failure of the IEC in the case when it is impossible to 

accept the independence of failures of individual components, because the error in the software 

under certain conditions can be interpreted as a simultaneous failure of several components of the 

IEC, ie as a relationship of these failures.  

The possible direction of solving these problems today is mutual penetration, merging the 

concepts of probability and logic. In addition, the solution of these problems is facilitated by the 

currently actively developed and implemented in engineering practice direction of mathematics - 

the theory of fuzzy sets, which should be the subject of a separate study.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ 

РАСХОДА ОКИСЛИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССАХ 

ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СРЕД 
 

Результаты превращений углеродсодержащих сред путем их газификации 

определяются видом среды, ее составом, природой, соотношением реагирующих 

компонентов, условиями теплообмена, температурой в реакционном пространстве и 

другими факторами. Высокое значение степени переработки углерода перерабатываемой 

среды достигается именно стехиометрическим соотношением реагирующих компонентов.  

Стехиометрическим или теоретическим соотношением при газификации 

углеродсодержащих сред называется состав реагирующих компонентов 

(окислитель/углерод), когда окислитель подается в количестве достаточном для полной 

конверсии углерода и других газообразующих элементов среды.  

Стехиометрический коэффициент расхода окислителя (α) это удельный показатель, 

обозначающий количество окислительной среды определенной природы для полной 

конверсии единицы углеродсодержащей среды со своими физико-химическими 

свойствами. Таким образом, коэффициент расхода окислителя будет разным как для 

углеродсодержащих сред с разным элементным составом, так и для окислителя разной 

природы. 

Максимальный выход продуктов термических превращений происходит при 

концентрации реагирующих компонентов соответствующей их стехиометрическим 

соотношениям, то есть соотношениям масс, вступающих в реакции термических 

превращений. 

Процессы газификации углеродсодержащих сред, в зависимости от вида окислителя 

подразделяются на кислородные, паровые, воздушные, кислородно-паровые, воздушно-

паровые и кислородно-воздушные [1-3].  

Рассмотрим основные химические реакции конверсии углерода, происходящие при 

данных видах газификации: 

- при кислородной газификации происходят такие химические реакции: 

  реакция с вводимым (О2(в)) и с собственным (О2(с)) кислородом –  

2С + О2(в) + О2(с) = 2СО     (1) 

  реакция с собственной водой (Н2О(с)) – 

 С+Н2О(с) = СО + Н2     (2) 

- при паровой газификации: 

  реакция с вводимой (Н2О(в)) и с собственной (Н2О(с)) водой – 

С+ Н2О(в) + Н2О(с) = СО + Н2    (3) 

  реакция с собственным кислородом (О2(с)) – 

 2С + О2(с) = 2СО      (4) 

- при воздушной газификации: 

  реакция с вводимым воздухом – 

2С + (воздух (О2 + (N2, Ar, СО2))= 2СО+(N2, Ar, СО2)  (5) 
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  реакция с собственным кислородом (О2(с)) – 

2С +(О2(с)) = 2СО       (6) 

  реакция с собственной водой (Н2О(с)) – 

С+ Н2О(с) = СО + Н2      (7) 

- при кислородно-паровой газификации: 

  реакция с вводимым (О2(в)) и с собственным (О2(с)) кислородом –  

2С + О2(в) + О2(с) = 2СО      (8) 

  реакция с вводимой (Н2О(в)) и с собственной (Н2О(с)) водой – 

С+ Н2О(в) + Н2О(с) = СО + Н2     (9) 

- при воздушно-паровой газификации: 

  реакция с вводимым воздухом – 

2С + (воздух (О2 + (N2, Ar, СО2)) = 2СО + (N2, Ar, СО2) (10) 

  реакция с вводимой (Н2О(в)) и собственной (Н2О(с)) водой – 

С+ Н2О(в) + Н2О(с) = СО + Н2     (11) 

  реакция с собственным кислородом (О2(с)) – 

2С +(О2(с)) = 2СО      (12) 

- при кислородно-воздушной газификации: 

  реакция с вводимым (О2(в)) и с собственным (О2(с)) кислородом – 

2С + О2(в) + О2(с) = 2СО     (13) 

  реакция с вводимым воздухом – 

2С + (воздух (О2 + (N2, Ar, СО2)) = 2СО + (N2, Ar, СО2)   (14) 

  реакция с собственной водой (Н2О(с)) – 

С+ Н2О(с) = СО + Н2     (15) 

То есть при конверсии углерода происходят такие основные реакции: 

2С +О2 = 2СО      (16) 

С+Н2О = СО + Н2      (17) 

2С +(воздух (О2 + (N2, Ar, СО2))= 2СО+(N2, Ar, СО2)  (18) 

Составим материальные балансы этих реакций: 

24 кг (С) + 32 кг (О2) = 56 кг (СО)     (19) 

12 кг (С) + 18 кг (Н2О) = 28 кг (СО) + 2 кг (Н2)     (20) 

Учитывая, что в воздухе содержится О2 – 23,15%(масс.), а (N2, Ar, СО2) – 100-

23,15=76,85 %(масс.), тогда материальный баланс реакции (18):  

24 кг (С) + 32 кг (О2) +32 ∙ 76,85 / 23,15 кг (N2, Ar, СО2) = 

= 56 кг (СО) +32 ∙76,85 / 23,15 кг (N2, Ar, СО2)    (21) 

или  

24 кг (С) + 32 кг (О2) +106,2 кг (N2, Ar, СО2) = 

= 56 кг (СО) +106,2 кг (N2, Ar, СО2)    (22) 

Перепишем реакции (19), (20), (22) для 1 кг углерода: 

1 кг (С) + 32/24 кг (О2) = 56/24 кг (СО)     (23) 

1 кг (С) + 18/12 кг (Н2О) = 28/12 кг (СО) + 2/12 кг (Н2)    (24) 

1 кг (С) + 32/24 кг (О2) +106,2/24 кг (N2, Ar, СО2) = 

= 56/24 кг (СО) +106,2/24 кг (N2, Ar, СО2)     (25) 

или  

1 кг (С) + 1,333 кг (О2) = 2,333 кг (СО)     (26) 

1 кг (С) + 1,5 кг (Н2О) = 2,333 кг (СО) + 0,167 кг (Н2)     (27) 

1 кг (С) + 1,333 кг (О2) +4,425 кг (N2, Ar, СО2) = 

= 2,333 кг (СО) +4,425 кг (N2, Ar, СО2)      (28) 

Рассмотрим кислородную газификацию углеродсодержащих сред, происходящую по 

реакциям (1) и (2), и определим коэффициент расхода окислителя (кислорода) - (αО2(к.г.)).  
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Так как составе углеродсодержащей среды есть какое-то количество воды (Wр/100) и 

кислорода (Ор/100) (где Wр, Ор – содержание воды и кислорода в углеродсодержащей среде, 

соответственно, (% (масс.)), то потребность в окислителе (кислороде) уменьшится.  

Определим количество углерода, которое прореагирует с собственным окислителем. 

Запишем общую химическую реакцию углерода с кислородом и водой, 

содержащихся в углеродсодержащей среде:  

3С +О2(с) +Н2О(с) = 3СО + Н2    (29) 

Материальный баланс реакции (29): 

36 кг (С) +32 кг (О2(с)) +18 кг (Н2О(с)) = 84 кг (СО) + 2 кг (Н2)   (30) 

Перепишем реакцию (30) для 1 кг О2: 

36/32 кг (С) +32/32 кг (О2(с)) +18/32 кг (Н2О(с)) = 

= 84/32 кг (СО) + 2/32 кг (Н2)     (31) 

или  

1,125 кг (С) +1 кг (О2(с)) +0,562 кг (Н2О(с)) = 

= 2,625 кг (СО) + 0,063 кг (Н2)     (32) 

Перепишем реакцию (30) для 1 кг Н2О: 

36/18 кг (С) +32/18 кг (О2(с)) +18/18 кг (Н2О(с)) = 

= 84/18 кг (СО) + 2/18 кг (Н2)     (33) 

или  

2 кг (С) +1,778 кг (О2(с)) +1 кг (Н2О(с)) = 4,667 кг (СО) + 0,111 кг (Н2)   (34) 

То есть, согласно (32), израсходовав 1 кг О2, претерпит превращение 1,125кг углерода, 

а при содержании в углеродсодержащей среде кислорода в количестве – Ор/100, 

прореагирует углерода (С(О2(с))) в количестве: 

С(О2(с)) = 1,125 ∙ Ор/100      (35) 

Согласно реакции (34), израсходовав 1 кг Н2О, претерпит превращение 2кг углерода, 

а при содержании в углеродсодержащей среде воды в количестве – Wр/100, прореагирует 

углерода (С(Н2О(с))(к.г.)) в количестве: 

С(Н2О(с)) = 2 ∙ Wр/100        (36) 

Тогда, количество углерода, для которого необходим дополнительный окислитель из 

вне (См) определится как: 

См = Ср/100 – (С (О2(с)) + С (Н2О(с))) = 

= Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100)    (37) 

Определим коэффициент расхода окислителя при использовании чистого кислорода, 

т.е. коэффициент расхода кислорода - (αО2(к.г.)). 

Из реакции (26) следует, что для окисления 1кг углерода при газификации 

необходимо 1,333кг кислорода. Тогда для окисления углерода в количестве См необходимо 

кислорода в количестве 1,333См, то есть коэффициент расхода окислителя, в данном случае 

кислорода (αО2(к.г.), кг О2 / кг среды) с учетом формулы (37), будет равен: 

αО2(к.г.) =1,333 ∙ См = 1,333 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))  (38) 

Рассмотрим паровую газификацию углеродсодержащих сред, происходящую по 

реакциям (3) и (4) и определим коэффициент расхода окислителя (воды) - (αН20(п.г.)).  

Согласно уравнению (27) для окисления 1кг углерода необходимо 1,5кг Н2О. Тогда 

для окисления углерода в количестве См (формула (37)) необходимо воды в количестве 

1,5См, то есть коэффициент расхода окислителя, в данном случае воды (αН20(п.г.), кгН20 / кг 

среды), будет равен: 

αН20(п.г.) =1,5 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))    (39) 

Рассмотрим воздушную газификацию углеродсодержащих сред, происходящую по 

реакциям (5), (6) и (7), и определим коэффициент расхода окислителя (воздуха) - (αвозд(в.г.)).  
Исходим из того, что коэффициент расхода кислорода для газификации 

углеродсодержащей среды определяется по формуле (38), тогда для расчета удельного 
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расхода воздуха, используемого в качестве окислителя при газификации, учитываем, что 
кислорода в воздухе содержится 23,15% (масс.). Тогда коэффициент расхода воздуха 
(αвозд(в.г.), кг возд. / кг среды) равен: 

αвозд(возд.) = 100/23,15 ∙ 1,333 ∙ (Ср/100 – (0,75 ∙ Ор/100 + 0,667 ∙ Wр/100) = 
= 5,77 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))  (40) 

Рассмотрим кислородно-паровую газификацию углеродсодержащих сред, 
происходящую по реакциям (8) и (9), и определим коэффициенты расхода окислителей 
(кислорода и воды) - αО2(к-п.г.) и α Н20(к-п.г.).  

Перепишем реакцию (30) для 1 кг углерода: 
36/36 кг (С)+32/36 кг (О2) +18/36 кг (Н2О)=84/36 кг (СО) + 2/36 кг (Н2)  (41) 

или  
1 кг (С) +0,889 кг (О2) +0,5 кг (Н2О) = 2,333 кг (СО) + 0,056 кг (Н2)   (42) 

Согласно реакции (42), для преобразования 1 кг (С) необходимо 0,889 кг (О2) и 0,5 кг 
(Н2О). Тогда для окисления углерода в количестве См необходимо кислорода в количестве 
0,889См, а воды в количестве 0,5См.  

Тогда коэффициент расхода кислорода при кислородно-паровой газификации (αО2(к-

п.г.), кг О2 / кг среды) будет равен: 
αО2(к-п.г.) =0,889 ∙ См = 0,889 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))  (42) 

а коэффициент расхода воды (αН20(к-п.г.), кг Н2О/кг среды) при кислородно-паровой 
газификации: 

αН20(кисл.-пар.) = 0,5 ∙ С м = 0,5 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))  (43) 
Рассмотрим воздушно-паровую газификацию углеродсодержащих сред (реакции 

(10), (11)) и определим коэффициенты расхода окислителей (воздуха и воды) - αвозд(в-п.г.) и α 

Н20(в-п.г.).  
Запишем общую химическую реакцию, происходящую при вводе окислителей: 

3С + (воздух (О2 + (N2, Ar, СО2)) + Н2О = 3СО + Н2 + (N2, Ar, СО2)  (44) 
Материальный баланс реакции (44): 

36 кг (С) +32 кг (О2) + 106,2 кг (N2, Ar, СО2) +18 кг (Н2О) = 
= 84 кг (СО) + 2 кг (Н2) + 106,2 кг (N2, Ar, СО2)     (45) 

Перепишем реакцию (45) для 1 кг углерода: 
36/36 кг (С) +32/36 кг (О2) + 106,2/36 кг (N2, Ar, СО2) +18/36 кг (Н2О) = 

= 84/36 кг (СО) + 2/36 кг (Н2) + 106,2/36 кг (N2, Ar, СО2)   (46) 
или  

1 кг (С) +0,889 кг (О2) +0,5 кг (Н2О) + 2,95 кг (N2, Ar, СО2) = 
 = 2,333 кг (СО) + 0,056 кг (Н2) + 2,95 кг (N2, Ar, СО2)   (47) 

Сравнив реакций (42) и (47), видим, что коэффициенты при окислителях одинаковы, 
а отличие этих реакций заключается в наличии инертной составляющей (N2, Ar, СО2).  

Тогда коэффициент расхода воздуха при воздушно-паровой газификации (αвозд(в-п.г.), 
кгО2/кг среды) учитывая, что расход воздуха по сравнению с расходом кислорода 
увеличится на 100/23,15, и по аналогии с формулой (42), будет равен: 

αвозд(в-п.г.) = 100/23,15 ∙ 0,889 ∙ См =  
= 3,84 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))   (48) 

Для проверки коэффициента 3,84 формулы (48) воспользуемся уравнением (47) из 
которого следует, что для преобразования 1 кг (С) необходимо 0,889 кг (О2) и 2,95 кг (N2, 
Ar, СО2), то есть 0,889 + 2,95 = 3,84 кг воздуха.  

Формула по определению коэффициента расхода воды при воздушно-паровой 
газификации (αН20(в-п.г.), кг Н2О/кг среды) будет аналогична формуле (43): 

αН20(в-п.г.) = 0,5 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))   (49) 
Рассмотрим кислородно-воздушную газификацию углеродсодержащих сред (реакции 

(13), (14) и (15)) и определим коэффициенты расхода окислителей (кислорода и воздуха) - 
α02(к-в..г.) и αвозд(к-в..г.). 



April 22, 2022 |  Chicago, USA  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

71 

 

Запишем общую химическую реакцию, происходящую при вводе окислителей: 

2С + О2 + (воздух (О2 + (N2, Ar, СО2))= 2СО + (N2, Ar, СО2)   (50) 

При кислородно-воздушной газификации окислителем выступает вводимый 

кислород и кислород, содержащийся во вводимом воздухе.  

Для соблюдения стехиометрии окислитель/кислород введем массовые доли 

окислителей, учитывая, что их общая массовая доля равна 1: 

k = kО2 + kвозд = 1,    (51) 

где kО2, kвозд - массовые доли кислорода и воздуха. 

Тогда с учетом формулы (38) коэффициент расхода кислорода (α02(к-в..г.),    кг О2/кг 

среды) равен: 

αО2(к-в..г.) = kО2 ∙1,333 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100)),  (52) 

а коэффициент расхода воздуха (αвозд(к-в..г.), кг возд. /кг среды) равен: 

αвозд(к-в..г.) = kвозд ∙5,77 ∙ (Ср/100 – (1,125 ∙ Ор/100 + 2 ∙ Wр/100))  (53) 

Таким образом, приведенная методика расчета позволяет определять коэффициенты 

расхода окислителей при различных видах газификации углеродсодержащих сред в 

зависимости от их основных физико-химических свойств. 
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PROPOSALS TO IMPROVE THE TECHNOLOGY OF 

URBAN WASTEWATER TREATMENT FACILITIES 
 

The main source of pollution of water bodies are enterprises that receive wastewater after 

use in industrial facilities and in everyday life. Anthropogenic impact changes the quality of 

natural water in surface and groundwater, which further serve as sources of water supply. The 

imperfection of the technological mode of operation of biological treatment facilities leads to 

periodic violations of the conditions of their work. This causes contaminants to enter the water 

body. Therefore, there is an urgent need to increase the efficiency of biological treatment facilities 

through measures that will ensure compliance with environmental requirements for urban 

wastewater treatment.  

Many scientists are involved in ensuring the quality of wastewater treatment. They offer 

various ways to overcome the environmental problem associated with the ingress of untreated 

wastewater into water bodies: 

 reducing the load on water by improving production technologies that transmit large 

amounts of water use [1]; 

 equipment upgrades and reagent applications [2]; 

 modification or change of cleaning technology [3]. 

Scientists also include a lot of attention to the issue of forecasting wastewater treatment [4], 

which confirms the relevance of research in the areas. The aim of the work is to increase the 

efficiency of biological treatment facilities, which consist of the system «aeration  

tank-displacer - secondary settling tank». 

To achieve this goal you need: 

 analyze the features of wastewater treatment that enters the treatment plant; 

 identify factors that affect the cleaning process; 

 propose measures to increase the efficiency of biological treatment facilities; 

 justify the feasibility of the proposed measures. 

As a result of the analysis of the peculiarities of the system «aeration tank-displacer - 

secondary settling tank» [5-6] it was determined that the main influence on the operation of 
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structures has the concentration of activated sludge, air volume and properties of wastewater 

entering treatment. Taking into account these indicators, it is proposed to regulate the ratio of 

«sewage - active sludge - air» and change the efficiency of biological treatment. This will help 

protect the environment from contamination by insufficiently treated or untreated wastewater. 

To build a mathematical model, the factors that have the greatest impact on the mode of 

operation of the system «aeration tank - secondary settling tank» are identified. The analysis of 

the peculiarities of the process showed that such factors are the consumption of wastewater coming 

for treatment, the efficiency of saturation of the mixture of activated sludge and wastewater with 

oxygen, the quantity and quality of activated sludge fed into the aeration tank. The peculiarities 

of the processes that take place at different stages and in different parts of the buildings are also 

taken into account. To control the course of the treatment process at different stages, the following 

parameters were selected: consumption and concentration of contaminants in wastewater entering 

treatment, consumption and concentration of activated sludge, the intensity of aeration of the 

mixture. To build a mathematical model, changes in these indicators were studied and sampling 

sites were selected. Processing the results of the experiment made it possible to obtain a regression 

equation (1): 

 

𝑦𝑠𝑡 = 3.61333 + 0.08833 ∙ 𝑥1 + 1.05167 ∙ 𝑥2 − 

−0.065 ∙ x1
2 − 0.025 ∙ x2

2 − 0.225 ∙ x1 ∙ x2                                            (1) 

 

Equation (1) describes the dependence of the sludge concentration on the consumption of 

return sludge supplied to the aeration tank regenerator and on the dose of sludge entering the 

regeneration. 

The following indicators were used to assess the quality of wastewater treatment at the outlet 

of biological treatment facilities: consumption and concentration of pollutants in wastewater; 

concentration of activated sludge; air supply intensity. According to the results of the experiment, 

the regression equation is obtained (2): 

 

𝑦2 = 0.01736 − 0.00063 ∙ 𝑥3 − 0.00107 ∙ 𝑥4 − 0.00429 ∙ 𝑥5 + 0.0009 ∙ 𝑥6 − 

−0.00027 ∙ 𝑥3
2 − 0.00227 ∙ 𝑥4

2 + 0.00198 ∙ 𝑥5
2 + 0.00397 ∙ 𝑥6

2 + 0.00006 ∙ 𝑥3 ∙ 𝑥4 − 

−0.00069 ∙ 𝑥3 ∙ 𝑥5 − 0.00044 ∙ 𝑥3 ∙ 𝑥6 + 0.00181 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑥5 − 0.00194 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑥6 − 

−0.00094 ∙ x5 ∙ x6                                                                (2) 

 

The influence of the parameters included in equation (2) on the change in the concentration 

of contaminants at the outlet of biological treatment plants is shown in fig. 1. Equations (1) and 

(2) allow to obtain numerical values of parameters, to study the behavior of individual components 

that affect the process of biological treatment of a mixture of wastewater from domestic and 

industrial consumers. 

To comply with environmental requirements for the operation of the system «aeration tank-

displacer - secondary settling tank», which is designed to treat a mixture of domestic and industrial 

wastewater, measures are proposed to ensure compliance with environmental requirements for 

biological treatment facilities. These measures include changes in the organization of facilities for 

specific operating conditions. 

The paper proposes to use empirical dependences (1) and (2) on the basis of the obtained 

data of laboratory researches (characteristics of sewage at the entrance to the aeration tank, 

activated sludge, consumption of sewage and activated sludge, aeration intensity). Based on the 

results of the calculation, it is proposed to quickly adjust the ratio of «wastewater - activated  

sludge - air». This will allow to obtain the concentration of pollutants at the exit from the  

buildings not higher than the maximum allowable values and to comply with environmental 

requirements. 
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Fig. 1. Change in the concentration of pollutants in purified water (𝒚𝟐) depending on the 

intensity of air supply (𝒙𝟒) and wastewater consumption (𝒙𝟓) 

 

The task is solved on the basis of assessing the quality of treated water at the outlet of 

biological treatment plants. After that, changes in the technological mode of its operation by 

adjusting the flow rate of sludge fed to the regenerator of the aeration tank and the intensity of 

aeration are proposed. This ensures that the concentrations of contaminants in the treated water at 

the outlet of the buildings do not exceed the maximum allowable values, the concentration of 

sludge in this case meets the norm. The final decision on the choice of technological mode of 

operation of aeration tanks belongs to the technologist of the cleaning complex. The sequence of 

the proposed order is presented in the form of an algorithm of four blocks. The first block analyzes 

the initial data on wastewater from mechanical treatment, activated sludge and aeration intensity, 

and calculates it using a computer program. The second block - record the results of the 

calculation. The third block - to compare the results, the fourth ¬ to draw a conclusion about the 

need to change the mode of operation of facilities. 

Conclusions. The practical significance of the proposed measures is the ability to reduce 

the negative environmental impact of biological treatment plants on the environment. The 

measures proposed in the paper can be used at different stages of design, reconstruction or 

operation of buildings. Their use allows you to monitor the state of the wastewater treatment 

process; make an informed decision to change the regime of wastewater supply for treatment; to 

increase the ecological safety of water bodies and with minimal financial costs to protect water 

bodies into which wastewater is discharged after treatment, from pollution by insufficiently treated 

wastewater. 
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THE BIOPOLYETHYLENE DECOMPOSITION 

PRODUCT INFLUENCE ON THE DICITYLEDONOUS 

AND MONOCOTYLEDONOUS CULTIVATED SEED 

GERMINATION 
 

Polyethylene film is used in economic enterprises of European and other developed 

countries to protect crops and inhibit weed growth. But after harvesting every time it is necessary 

to remove and get rid of many thousands of square kilometers of dirty polyethylene. This is a very 

expensive process and creates a huge amount of contaminated waste that cannot be burnt or 

processed into useful products. 

However, oxobiodegradable polyethylene film can be programmed in production to 

decompose shortly after harvesting. 

That’s why the main purpose of study was to study the influence of decomposition products 

of biopackages on the germination and development of dicotyledonous and monocotyledonous 

crops. That is why the practical significance of our observations was to verify the feasibility of 

replacing conventional polyethylene films with biopolyethylene film for their use in agricultural 

fields. 

The study has found that there is no information on this issue for the general population. 

Therefore, for further research, a connection was established with the British University, which 

was the first to develop and patent an oxobiodegradable additive d2W, which is actually added to 

polyethylene to accelerate the degradation process. 

The process of decomposition of polyethylene with the addition of d2W is divided into 3 

stages: the first one – d2W additive is added to the base polymer resin during the manufacturing 

process, the second – d2W breaks down molecular chains so that at the end of its predetermined 

service life, polyethylene begins to decompose in the presence of oxygen as a result of an oxidation 

process that is accelerated by light, heat, and pressure, the third and the final stage – biodegradation 

is completed by microorganisms [1]. 

It should be noted that according to primary sources, the decomposition of biopolyethylene 

in the environment (soil) starts within two months [2]. 

The experiment was conducted in the field conditions during 2018-2021. For the study, 

special research plots were prepared on the private territory of a private house. The experiments 

were performed in three repetitions. The most used in Ukraine biopackages "ATB", 

"SvoyaLiniya" and "Tavria B" were chosen asbiopolyethylene. Also, for comparison, biopackages 

from the European manufacturer “Mercadona” containing d2W were choosen. Then the 

biopackages were crushed and dug with soil to a depth of 15 cm, where they were left for 2 months. 

The main method of research was the method of soil biotesting, the essence of which is to 

assess the toxicity of the soil with the help of test-objects that signal the danger (level of 

contamination) due to its physiological state.As test-objects the Podolyanka variety wheat and the 
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Adjur variety watercress were chosen.The studied phases of the objects weregermination and 

primary growth of the wheat and germination and biomass of watercress. 

The obtained research results have been analyzed using mathematical analysis of variance 

(ANOVA).  

The results of research revealed the existence of a negative influence of biopackages 

decomposition on germination and development of cultivated crops, namely the Podolyanka 

variety wheat and the Adjur variety watercress [3].  

Analysis of variance shows that the studied factor (decomposition products of 

biopolyethylene) significantly influenced the germination and primary development of wheat, as 

well as the germination of watercress. Comparisons of the germination of watercress and wheat, 

the primary development of wheat and biomass of watercressin areas with different biopackages 

on three repetitions show thatthe best indicators of the studied objects were formed at the control 

areas, in areas with European packages "Mercadona" they were a little worse, but close to control. 

In the areas with Ukrainian biopackages, the indicators of influence on the growth and 

development of monocotyledonous and dicotyledonous crops were much worse than in the control 

areas and in areas with European packages. Of all Ukrainian producers, the indicators were more 

acceptable in the area with packages "Tavria B", and the worst - with packages "SvoyaLiniya" 

and "ATB". 

The results of the study indicated the negative influence of biopackages decomposition 

products of all studied manufacturers. The packages of the Spanish manufacturer Mercadona have 

the smallest negative influence, and the Ukrainian manufacturers “SvoyaLiniya” and “ATB” have 

the largest negative influence.However, the question of the influence of biopackages 

decomposition on the germination and development of cultivated plants needs further study in 

connection with the practically proven discrepancies with the literature-source baseand the need 

to identify the causes of the negative influence of biopolyethylenedecomposition products on the 

germination and development of cultivated plants. 
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PROBLEMS OF BASIC OBJECTIVE OF SIMULATION 

AND IDENTIFICATION OF DYNAMIC STATES OF 

VAPOR-LIQUID TWO-PHASE SYSTEMS 
 

This article analyzed the problems of modeling and identification of dynamic processes 

(dynamic states) of vapor-liquid two-phase systems. For the sake of concreteness of the 

presentation of the material, we will rely on typical examples of mechanics of vapor (gas-) liquid 

media, mainly considering two-phase liquid-gas systems, in particular, «oil – gas» or 

«carbonated oil», and taking into account that the liquid phase (in this case – oil) can exhibit 

viscoelastic properties, that is, be considered as an «abnormal» liquid, or something that does not 

obey a linear law – Darcy's law. 

Any two-phase system is a unique object, characterized only by its inherent structure, state 

space, parameter fields, geometry, limit properties, and the like. In addition, real vapor-(gas-) 

liquid two-phase systems, as well as rheological processes (a separate manifestation of which are 

the processes of filtration of gas-liquid two-phase systems in porous media), are difficult to study, 

therefore there is always a lack of information about the object – a spatial area Ω with a limit G, 

in which the process under study develops. It is possible to get rid of the lack of information by 

solving problems of analysis, such as, for example, mathematical modeling, estimation of the 

states and parameters of a spatial domain Ω (for example, rheological processes ― the backbone 

of a porous medium). These analysis tasks may also have independent applied research 

significance, or the results of their solutions can be used to effectively solve the following control 

problems. The latter, for example, in the case of two-phase rheological systems «oil – gas» 

includes: ensuring maximum oil recovery of the reservoir, the formation of specified properties of 

limit zones, and the like. 

The solution to the above problems is possible only on the basis of a reliable mathematical 

description of the vapor (gas) considered in liquid two-phase systems. Modeling, as the most 

important stage of research, on which the realistic solution of all the above problems of analysis 

depends, is associated with theoretical and applied difficulties. One of the main modeling 

problems is the adequacy of mathematical models to real physical processes [1]. The study of this 

problem is too important since the MMs underlying the research ideally reflect the essence of the 

ongoing physical processes. As an example, let us consider taking into account the features of the 

physical nature of a gas-liquid two-phase system at the stage of constructing its MM in the 

conditions of a real oil field developed in a water-driven mode. In this case, a two-phase system 
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is formed by a two-phase fluid (mixture) «oil – water», and one of the phases (oil) can exhibit an 

anomalous character. 

As is known, real porous media, in which gas-oil two-phase systems move, are characterized 

by a significant anisotropy due to the nature of sedimentary accumulations. When constructing an 

adequate MM in this case, some hypotheses regarding the structure of the reservoir should be 

taken into account [2]. 

1. The reservoir, where the filtration of a two-phase gas-oil system takes place, consists of 

several interlayers, which are quite different in their properties (essence –parameters). 

2. Within the interlayer, the reservoir is heterogeneous (that is, it is a heterogeneous 

environment) in all three dimensions. However, the scale of inhomogeneity in thickness can be 

comparable to the thickness of the interlayer itself [3]. 

3. To build MM, data from a core or geophysical surveys are used, that is, fractional-scale 

information obtained from points located within the geometry of the reservoir. 

An important difference between two-phase vapor-liquid systems (for example, water, 

alcohol, gasoline) from gas-liquid two-phase systems (for example, water-carbon dioxide-gas, 

water-air, etc.) is the uniformity of the former in chemical composition, which causes the 

appearance of a moment of phase equilibrium – the beginning of vapor bubbles and vapor phase 

condensation, and which is not characteristic of gas-liquid two-phase systems. 

Multicomponent mixtures that are formed in reaction units (apparatuses) usually represent 

compounds of different classes of substances that have significantly different physicochemical 

properties. To develop an effective method for separating a reaction mixture, regardless of the 

method used, comprehensive information is required regarding the properties of the mixture to be 

separated and the presence and properties of azeotropes. 

Among the tasks of analyzing the processes of filtration of carbonated oil, an important place 

is occupied by the problem of parametric identification (estimation) of their MM. The special role 

of this problem and the non-triviality of its formulation follows from the uniqueness of the 

geometry of the spatial area Ω (together with the limit G), as well as the significant heterogeneity 

(that is, the heterogeneous nature) of the structure of the physical medium. In this sense, the task 

of determining the characteristics of a physical (porous) medium is important in itself, since 

individual phases of carbonated oil (or it as a whole) can acquire a viscoelastic (anomalous) 

character from the interaction with the medium [3]. 

As a rule, in the hydrodynamic analysis of real reservoir systems, there is relatively limited 

information available regarding their properties, and this information is of a «point» nature, since 

it can be obtained not in the form of a continuous field, but only at its individual points, for 

example, at locations wells. Absolutely natural in this situation is the desire to fill in the gap in the 

theory and propose methods for identifying vapor (gas)-liquid two-phase systems (mediums), 

moreover, these methods should take into account an adequate mathematical description of the 

studied two-phase systems [1]. Since point measurements are practically the only sources of 

information, any research that is carried out on a real vapor (gas) liquid system can be divided into 

local and integral ones [3]. 

Local studies are those that are carried out with an averaging scale that is much smaller than 

the characteristic dimensions (for example, the size of gas or vapor bubbles) of the two-phase 

systems under study. Local characteristics provide a highly detailed analysis of a two-phase 

system for given specific coordinates. The integral parameters of a two-phase system are 

determined using studies at the measurement points (location of sensors), which use the real large-

scale characteristics of the spatial area Ω and its limit G. 

The practice of hydrodynamic studies shows that it is possible to determine the integral 

parameters that characterize the properties of certain areas. Existing engineering methods of 

analysis and identification strictly correlate these areas with the points where information is 

collected, that is, at the points where the sensors are located. In this case, the discrete values of the 
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parameter are conditionally assigned the address (coordinates) of the corresponding sensors. As a 

result of field research data, a grid is formed that covers a spatial area Ω with a limit G, in the 

nodes of which local information is presented regarding the parameter that is identified. 

Taking into account the presented problems of parametric identification of steam (gas) - 

liquid systems that carry out dynamic movement, we will analyze possible methods for solving 

the problem. Among the classical methods for solving problems of parametric identification for 

spatially distributed objects, one can single out: the method of reducing equations in partial 

derivatives to ordinary ones, followed by a numerical solution of the problem of modeling and 

identification; quasi-linearization and parameter sweep method, summary function method. Of 

interest is also the formulation and solution of the identification problem in the form of an 

optimization problem, with the involvement of, for example, gradient methods [4]. 

Conclusions. Having considered the problematics of problems of analysis (modeling) and 

identification of the dynamic states of steam (gas) ― liquid two-phase systems, we note that the 

development of machine-oriented mathematical methods for modeling and identifying a class of 

processes is currently relevant. Taking into account the specifics of the objects under study (two-

phase systems) noted above, as well as the required amount of calculations when solving modeling 

problems (for example, processing matrixes of discrete MM coefficients) or identification 

(multivariant and optimization solutions), mathematical methods to be developed should be 

economical, from the point of view perspective of computational implementation. Moreover, the 

software for computational procedures of mathematical methods that are being developed can be 

built according to a modular principle, which will ensure the unification of software products and 

the design of software blocks for solving specific applied problems, in particular, as part of an 

automated process control system. 
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THE EXPEDIENCY OF DEVELOPING A PROGRAM 

FOR THE PROMOTION OF INSTAGRAM ACCOUNTS 

IN WARTIME IN UKRAINE 
 

Instagram is one of the largest and most popular social networks in the world. Over the past 

six months, the Ukrainian audience of Instagram has increased by 2.3 million and now stands at 

17.3 million users. Moreover, the influx of new users covered almost all regions and regional 

centers. More than 90% of Ukrainians aged 18-35 use Instagram. 

Instagram is very often used for product promotion and sales. This is especially good 

solution for small shops or hand-made accounts. Retailers use Instagram as a tool for promotion, 

brand awareness and financial benefits. Everyone knows that the larger the audience a blogger 

covers, the more value he has and his financial income grows with each new subscriber. More 

subscribers - more money! 

Usually, behind the promotion of one blogger stands a team that works 24/7 and resolves all 

the background tasks, from writing scripts for stories to writing posts. But promotion also has a 

downside: non-target audience, subscription of bots, subscription for the time of the draw and a 

sharp unsubscribe, getting the promoted account into the block, and so on. It turns out that every 

blogger with his team go through a very thorny path to acquire a small part of the target audience. 

Despite the wartime in Ukraine, more and more Ukrainian consumers want to buy Ukrainian 

goods. Therefore, the promotion of Ukrainian Instagram accounts is now gaining new meaning 

and reaching a completely new level. 

After analyzing the work of Instagram for several years, I came to the conclusion that the 

most important point is the target audience. And if you get it without advertising, subscriber 

cheats, sweepstakes, and so on, then, in addition to the growth of the target audience, this 

development of the page will favorably influence the assessment of Instagram, which also affects 

promotion. 

I have developed a program written in Python, which helps to keep an Instagram account 

active and not to wind up unwanted subscribers in any way. The program behaves like a person - 

puts likes under certain posts, writes comments, interacts with subscribers, subscribes to people 

who like a given post / or wrote a comment, interacts with the audience, indicating geolocation, 

the minimum number of account subscribers for interaction and a lot of everything else. 

A person who notices attention from a bot can also respond with attention. Namely, he goes 

to the page of the promoted account. Driven by the curiosity inherent in most people, he starts to 

look deeper into the promoted account and begins to get acquainted with the content. If the content 

matches the interests and needs of a person, we get a new subscriber. And at this moment he 

becomes a part of the target audience of the promoted account. In the future, the target audience 

will receive various trade offers through posts and stories, this will serve as a trigger for the 

purchase. 

The development of the concept of the program was built on psychological principles. 
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A simple way to look at the buying cycle is to break into three stages: 

1. Awareness – when a customer first becomes aware of your product. Or could also refer 

to the point where a customer first becomes aware of a need that they want to fulfill. 

2. Consideration – when a customer starts evaluating solutions to their need. 

3. Purchase. 

For the successful promotion of an Instagram account, you need: 

- A blogger who will lead an everyday Instagram life in stories and posts, and also, he will 

set up the parameters that are necessary for the optimal bot functioning. 

- A program (bot), which will perform an active social life, communication, likes and 

subscriptions/unsubscriptions according to the parameters applied by the blogger. 

Thanks to this tandem, the development of Instagram accounts in Ukraine will grow in a 

professional and popular direction. 
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ТОШКЕНТ ШАҲРИ АГЛОМЕРАЦИЯСИ - 

МАГИСТРАЛ АВТОБУС ЙЎНАЛИШЛАРИДА 

ЙЎЛОВЧИЛАР ОҚИМИНИ ТАДҚИҚИ ЭТИШ 
 

Аннотация. Бугунги кунда асосий шаҳар йўловчи транспорт турларидан (метрополитен, 

йўналишсиз таксилар, трамвай, автобус) автобуслар энг кенг тарқалгани, кўпгина шаҳарларда эса 

ягона  тури ҳисобланади.  Тошкент шаҳри агломерацияси – магистрал автобус йўналишларига 

бўлган талаб эса кундан кунга ошиб бормоқда. Магистрал автобус йўналишларининг йўловчи 

ташишнинг ҳарактеридан келиб чиқган холда вилоят ва шаҳарнинг чет қисмларидан шаҳар 

марказлари томон йўловчиларнинг маятник қатновларини тўлиқ таъминлаш, магистрал 

йўналишлардаги автобуслар ҳаракатини йўловчиларнинг оқимига мувофиқлаштирилишини орқали 

таъминланади. Мазкур масаланинг илмий ёндашуви, магистрал йўналишларда автобусларнинг 

самарали ҳаракатини ташкил этишва усуллари таҳлилларини олиб боришни тақозо этади. 

Мақолада магистрал йўналишли автобусларнинг ҳаракатини йўловчилар оқимига 

мувофиқлаштириш меъзонлари тадқиқ этилган.  

 

 

КИРИШ 

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси пойтахти Тошкент шаҳри 

агломерацияларининг ривожланиши унинг транспорт инфратузилмасининг ривожланиш 

даражаси билан чамбарчас боғлиқ. Бу нафақат ишлаб чиқариш-иқтисодий, балки ижтимоий 

инфратузилманинг бир қисми бўлгани учун алоҳида еътибор талаб қилади. Шу туфайли 

шаҳар агломерацияларида ҳар куни юк ва йўловчиларни ташиш кундан кунга ўсиш 

суратларида амалга оширилмоқда. Шаҳар агломерацияси аҳоли ва ишлаб чиқариш 

ўртасидаги боғловчи асосий восита бўлиб, аҳолининг уй-жой ва иш ўртасидаги кундалик 

меҳнат маятник миграцияси воситаси сифатида ишлайди. Меҳнат ресурсларини ўтказиш 

тезлиги ва натижада шаҳар ҳаётининг бутун иқтисодий соҳаси шаҳар агломерациялари 

ичидаги йўловчи ташиш тизимининг самарадорлигига боғлиқ. Қолаверса, йўловчи 

ташишнинг пухта ўйланган тизимисиз ижтимоий соҳани барпо етиб бўлмайди. 

Тошкент шаҳрида жамоат транспортларини ривожлантиришнинг стратегик 

йўналишларини шакллантириш ҳамда шаҳарнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 

умумий йўналишлари, шаҳарга кириб келувчи йўловчилар оқимининг  транспортга бўлган 

талабини қондира олувчи магистрал автобус йўналишлари оптимал тизимини ташкил этиш 

билан узвий боғлиқ ҳолда амалга оширилиши керак. Сўнгги йилларда Тошкент шаҳрида 

жамоат транспорти соҳасида инфратузилмани зарур модернизация қилиш, янги замонавий 
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лойиҳаларни амалга ошириш, жамоат транспортларига устиворлик бериш масалалари 

бўйича бир қанча лойиҳалар амалга оширилди, бу еса йўловчи ташишга бўлган ортиб 

бораётган талабни қондириш ва келгусида ривожланиш учун маълум даражада захира 

яратиш имконини берди. 

Магистрал йўналишларда  автобуслар ҳаракати ва йўловчилар оқими ўртасидаги 

боғлиқликларни ўрганиш бўйича дунё олимлари томонидан бирқанча тадқиқотлар 

ўтказилган. 

Ҳусусан: Россия Федерацияси олимаси Петрова Д.В. Масква шаҳри ақилли шаҳар 

консепциясига мувофиқ, шаҳар жамоат транспортларида йўловчилар ташишнинг 

мониторингини замонавий ташкил этиш масалаларида тадқиқот олиб борган.  Тадқиқотда 

Москва шаҳрида йўловчиларни ташишнинг энг самарали усуллари ҳамда йўловчилар 

оқимини мониторингини реал вақт режимидаги моделлари таклиф этилган. [1]. 

Белоруссия миллий техника, Брест давлат техника университети олимлари 

Д.В.Капский., О.А.Капцевич., В.В.Касьяник., А.В.Евтухлар навигация маълумотларидан 

фойдаланиб магистрал йўллар, кўча-йўл тармоғида транспорт воситалар харакатини 

математик моделлар орқали тахлил этилиб транспорт оқими асосий кўрсаткичлар 

бахоловчи методни ишлаб чиқишган [2]. 

Рус тадқиқотчилари Польгун М.Б., Воробьёва А.В., Остроух А.В. лар йўловчи 

транспортининг нозимлик бошқарувида қўлланилиб келинаётган моделларнинг  кучли 

нозик томонлари ва ишлаш приниципларини тахлил этишган, амалиётга татбиқ этиш учун 

мос моделни таклиф этишган [3] 

Иркутск илмий тадқиқот институти тадыиқотчиси Д. А. Никулина  ГЛОНАСС/GPS 

технологияларидан фойдаланиб тадқиқотлар олиб боришган. Тадқиқот натижаларига кўра 

йўналишда белгиланган вақт бўйича транспорт ҳаракатини таъминлашга, автобуслар тиғиз 

вақтларда ҳаракати интервалини 95% гача оптималлаштиришга эришилган [4]. 

Бугунги кунда жамоат транспорт тизими салмоқли ривожланган- Германия, Швеция, 

Карея, Хитой, Сингапур, АҚШ каби мамлакатларда шаҳар агломерацияларида йўловчилар 

оқимини кузатиш имконини берувчи тизимларнинг кенг доираси мавжуд. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 февралдаги ПҚ-111-сон 

қарорига мувофиқ жамоат транспортларида кунлик йўловчи ташиш хажмини ошириш 

бўйича, Тошкент шаҳри ахолиси ва шаҳар мехмонларини жамоат транспортларидан 

фойдаланиш  кўрсаткичларини оширишда бир қанча чора тадбирлар амалга оширилмоқда. 

Шаҳар агломерацияларида йўловчилар оқими ўзгиришини реал вақт режимида кузатиш 

имконини берувчи ягона ахборот тизими ва маълумотлар омборини жорий етиш магистрал 

йўналишларда автобуслар ҳаракатини йўловчилар оқимига мувофиқлаштириш 

масалаларини ҳал этишга ёрдам беради. 

Шаҳар агломерациясида йўловчилар оқимини ўзгариш кўрсаткичларини таҳлил 

қилиш тизими асосан қуйидаги мезонларга жавоб бериши зарур: 

 Шаҳар агломерацияси транспорт саноатининг муаммолари ва камчиликларини 

аниқлаш. 

 Реал вақт режимида агломерация транспорт инфратузилмаси ҳолатини 

мониторинг қилиш; 

 Йўловчи ташишнинг асосий кўрсаткичларини таҳлил қилишда ҳатоликлар кам 

бўлиши; 

 Жамоат транспортининг барча турларини ҳаракатини кузатиб бориш; 

 Шаҳарда мавжуд бўлган бошқа транспорт IT тизимлари билан интеграцияси; 

 Олинаётган маълумотларнинг ишончлилиги юқори бўлиши; 

 Маълумотларнинг ишончли ҳимояланиши; 

 Масофадан туриб йўловчилар оқимига ЖТ ҳаракатини мувофиқлаштириш 

таҳлилларини бажариш. 
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 Йўловчилар оқимини мониторинг қилишнинг мавжуд моделлари ва усулларини 
таҳлил қилиш ва шаҳар агломерациясининг бутун транспорт тизимини реал вақт режимида 
мониторинг қилиш муаммосини ҳал қилиш учун енг мақбулини танлаш. 

 Шаҳар агломерациясининг йўловчилар оқимини мониторинг қилиб якуний 
йўловчилар оқими ўзгарувчанлигига мос тавсиявий консепсияни таклиф қилиш. 

Магистрал йўналишлар — шаҳарнинг чекка ҳудудларини марказ билан боғловчи ва 
йўловчилар манзилларига тез вақт оралиғида етиб олишларини таъминловчи йўналишлар. 
Бундай йўналишлар йўловчилар оқими катта бўлган йўналишларда ташкил этилиб, уларда 
йўловчилар амалдаги автобус йўналишларига нисбатан 10 — 15 дақиқа тезроқ вақтда 
манзилларига етиб олишлари мумкин. 

Магистрал йўналишлар ташкил этилиши билан Тошкент шаҳрининг барча туманлари 
пойтахт маркази билан узвий равишда боғланади. Магистрал йўналишлар учун ҳаракат 
таркибининг юқори тезликда ҳаракатланишни таъминлаш учун алоҳида йўлак ташкил 
этилиши лозим. 

Магистрал йўналишларда автобуслар хизматига бўлган талабнинг қондирилишида 
аввало ушбу йўналишларда йўловчилар оқимини ўзгарувчанлиги бўйича тадқиқотлар 
ўтказилиши долзаб масала хисобланади. 

Шаҳар агломерацияси - интенсив саноат, транспорт ва маданий алоқаларга ега 
бўлган мураккаб кўп компонентли динамик тизимда бирлашган шаҳар аҳоли 
пунктларининг ихчам кластеридир [5]. 

Шаҳар агломерациялари мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг 
ажралмас қисми бўлиб, нафақат унинг ҳудудида, балки қўшни ҳудудларда ҳам 
иқтисодиётга таъсир кўрсатади. Магистрал йўналишли автобусларда йўловчиларнинг 
транспортга бўлган талабини қондирилиши шаҳар агломерациясидаги йўлвчилар 
ҳаракатланувчанлиги ошириш орқали амалга оширилади. Шаҳарнинг чекка ҳудудларини 
марказ билан боғловчи ва йўловчилар манзилларига тез вақт оралиғида етиб олишларини 
таъминловчи магистрал йўналишларнинг оқилона ташкил этилиши шаҳарга вилоятдардан 
ва шаҳар ташқарисидан келиб ишловчи, ўқувчи ва саёҳат қилувчи йўловчиларнинг 
ҳаракатланувчанлигини оширади. 

Тошкент шаҳри магистрал автобус йўналишлари инфратузилмаси юкланишига 
таъсир қилувчи асосий омиллар қуйидагилар:   

 
1-Расм. Тошкент шаҳри магистрал автобус йўналишлари юкланишига таъсир 

қилувчи асосий омиллар 

Aҳолининг юқори зичлиги.

Туристларнинг ва шаҳарга ташриф буюрувчиларнинг кўплиги, уларнинг сони байрамларда 
кескин кўпаяди

Ишчи кучининг "маятник миграцияси", ерталаб оқимлар шаҳар марказига, кечқурун еса -
орқага йўналади

Кўп сонли шахсий транспорт

Тирбандлик вақтида жамоат транспортида йўловчилар сонининг кескин кўпайиши, бу еса 
хусусий транспортда тирбандликнинг кескин ортиши билан янада мураккаблашади.

Эркин йўналишли таксиларнинг кўплиги.

Метро бекатлари мавжуд бўлмаган ҳудудларда йўналишдаги автобусларнинг пик вақтларда ўта
юкланиши
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Тошкент шаҳри ва шаҳар агломерацияларининг замонавий транспорт тармоқлари 
жуда кўп сонли қуйи тизимлар ва таркибий елементлардан иборат. Замонавий транспорт 
тизимларида магистрал йўналишдаги автобусларни самарали бошқариш фақат тармоқнинг 
ҳар бир бўғими бўйича маълумотларни тўлиқ тўплаш ва уни ўз вақтида батафсил таҳлил 
қилиш билангина амалга ошириш мумкин.  

Хулоса 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки Тошкент шаҳрида магистрал йўналишларда 

жамоат транспорти харакати йўловчилар оқимининг кун соатлари, хафта кунлари, ойлар ва 
йил мавсумлари бўйича ўзгаришини таҳлил қиган ҳолда амалга ошириш, шаҳарнинг чекка 
қисмларидан шаҳар маркази томонга доимий йўловчиларнинг маятник ҳаракатларида 
транспортга бўлган талабларини қондиришнинг асосий ечимларидан бири бўлади. Ушбу 
магистрал автобус йўналишларида автобуслар ҳаракатининг йўловчилар оқимига 
мувофиқлаштирилиши йўллардаги тирбандликларни, йўловчиларнинг ҳаракат вақтларини, 
транспорт корхоналарини сарф ҳаражатларини камайтириши, энг асосийси йўловчиларни 
автобусларга бўлган ишончларини қайтаришга замин яратади. 
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TIME ESSENCE IN FLOW OF PROCESSES  

AND EVENTS 
 

Abstract. The article suggests considering the essence of time not in terms of objects but in terms of 

processes and events that are fundamentally based on a transition from one interaction to another. To 

study the issue it was proposed a thought experiment with a long distance electromagnetic interaction of 

PLC blocks of a macro system unit in conditions of gravitational Shapiro effect in a part area of the 

electromagnetic interactions. The mathematical analysis of the experiment shows that speed of processes 

as a cycle of successive single events is determined by speed of electromagnetic interactions of the events 

object. The conclusion from this is that the speed of processes is not a result only from the speed of events 

making up the processes but also a result from the speed of electromagnetic interactions inside the 

processes object. Taking into account a fact that speed of electromagnetic interactions of events object is 

determined by fundamental properties of space like gravity or by physical properties of medium like optical 

density, it brings to a thought that fundamental properties of space change speed of processes flow and not 

speed of time flow.  

 

 

Introduction. The theory of relativity is based on the idea that space and time form a single 

physical entity. But there is still no single generally accepted theory explaining and describing the 

concept of time. It is only known that time is a form of flow of all kinds of processes and events, 

a parameter of their duration as well as a condition for possibility of their change [1]. The time 

essence remains unknown. 

Quantum physics taught us to think about the world not in terms of objects that exist but in 

terms of processes that take place as a result of transition from one interaction to another on a 

fundamental basis [2]. 

Therefore to study the issue it is proposed a thought experiment with a long distance 

electromagnetic interaction of a macro system in conditions of gravitational Shapiro effect within 

a limited area of the electromagnetic interaction. 

Thought Experiment. As a subject of the thought experiment it is considered a unit with 

three PLC blocks located on a sufficiently long distance from each other in unified frame of space 

reference under conditions of the same gravitational force.  

One block is the common control unit and the rest two blocks are the execution units for 

performing various kinds of operations.  

The execution units are located at the same distance from the control unit on different sides 

and interact with the control unit by electromagnetic waves. 

The electromagnetic interaction of execution unit A with the control unit passes through an 

area of local higher gravity as shown in Figure 1. 
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Fig. 1. The area of local gravity passed by electromagnetic interaction 

 

Analysis. In accordance with Shapiro effect, the speed of electromagnetic interaction spread 

in a field of higher gravitational forces is less than in a field of less gravitational forces [3]. 

The delay of electromagnetic interaction signal passing through an area of extra gravitational 

influence of single mass M between the common control unit and execution unit A is determined 

by formula: 

 

                                                      ∆𝑡 = −
2𝐺𝑀

𝑐3
𝑙𝑛 𝑙𝑛 (1 − �̂��̂�)                                                            (1) 

 

where �̂� - unit vector from an observer to a source of the signal, �̂�- unit vector from the observer 

to a gravitating point mass M as shown in Figure 2 and Figure 3.   

 

 
 

Fig. 2. The vectors from an observer point in area of the local gravitation for a signal 

coming from the common control unit 

 

 
 

Fig. 3. The vectors from an observer point in area of the local gravitation for a signal 

coming from execution unit A 

 

The electromagnetic interaction time of the execution units with the common control unit is 

the sum of time to travel by a signal two ways between the units. 

The time to travel by a signal one way is the sum of time to pass a distance from the common 

control unit to area of gravitational field, time to pass a distance inside the gravitational field and 

time to pass a distance from the area of gravitational field to the execution unit A. 

The time to perform two consecutive operations by execution unit B as a result of 

electromagnetic interaction of the execution unit B with the common control unit will be counted 

as follows: 
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                                                  𝑡𝐵 = 3𝑡𝐼𝐵
+ 𝑡𝐵1

+ 𝑡𝐵2
+ 𝑡𝐶                                                                      (2) 

 

where 𝑡𝐼𝐵
 - time for a signal transit between execution unit B and the common control unit, 𝑡𝐵1

 - 

time for performing the first operation by execution unit B, 𝑡𝐵2
 - time for performing the second 

operation by execution unit B, 𝑡𝐶 - time for processing a signal from execution unit B by the 

common control unit.    

 

The time to perform two consecutive operations by execution unit A as a result of 

electromagnetic interaction of the execution unit A with the common control unit will be different 

and to be counted as follows:  

 

                                                𝑡𝐴 = 3(𝑡𝐼𝐴
+ ∆𝑡) + 𝑡𝐴1

+ 𝑡𝐴2
+ 𝑡𝐶                                                       (3) 

where 𝑡𝐼𝐴
 - time for a signal transit between execution unit A and the common control unit, ∆𝑡 - 

delay of a signal due to passing of it through an area of extra gravitational influence of point mass 

M, 𝑡𝐴1
 - time for performing the first operation by execution unit A, 𝑡𝐴2

 - time for performing the 

second operation by execution unit A, 𝑡𝐶 - time for processing a signal from execution unit A by 

the common control unit. 

 

The electromagnetic interaction speed of execution unit B with the common control unit 

will be counted as follows: 

 

                                                            𝑉𝐼𝐵
=

|�̂�|

3𝑡𝐼𝐵
+ 𝑡𝐵1

+ 𝑡𝐵2
+ 𝑡𝐶

                                                       (4) 

 

The electromagnetic interaction speed of execution unit A with the common control unit 

will be counted as follows: 

 

                                                      𝑉𝐼𝐴
=

|�̂�|

3(𝑡𝐼𝐴
+ ∆𝑡) + 𝑡𝐴1

+ 𝑡𝐴2
+ 𝑡𝐶

                                                (5) 

 

where  |�̂�| - module of the unit vector from an observer to the source of the signal. 

 

The speed of single operations is the number of operations per unit of time and counted for 

the execution units as follows:  

 

                            𝑉𝑂𝐵1
=

1

𝑡𝐵1

, 𝑉𝑂𝐴1
=

1

𝑡𝐴1

, 𝑉𝑂𝐵2
=

1

𝑡𝐵2

, 𝑉𝑂𝐴2
=

1

𝑡𝐴2

                       (6)  

 

where 𝑉𝑂𝐵1
, 𝑉𝑂𝐴1

, 𝑉𝑂𝐵2
, 𝑉𝑂𝐴2

 - speed of single operations performed by execution unit B and unit A. 

 

The speed of a process consisting of two consecutive single operations is counted as follows: 

  

                                                            𝑉𝑃𝐵
=

2

3𝑡𝐼𝐵
+ 𝑡𝐵1

+ 𝑡𝐵2
+ 𝑡𝐶

                                                      (7) 

 

where 𝑉𝑃𝐵
 - speed of the process of execution unit B. 
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                                                            𝑉𝑃𝐴
=

2

3(𝑡𝐼𝐴
+ ∆𝑡) + 𝑡𝐴1

+ 𝑡𝐴2
+ 𝑡𝐶

                                           (8) 

 

where 𝑉𝑃𝐴
 - speed of the process of execution unit A.  

 

If 𝑡𝐴1
= 𝑡𝐵1

 and 𝑡𝐴2
= 𝑡𝐵2

 as it is under conditions of the experiment then according to (7) 

and (8) the process speed of execution unit A is less than the process speed of execution unit B. 

If 𝑡𝐴1
= 𝑡𝐵1

 = 𝑡𝐴2
= 𝑡𝐵2

 as it is under conditions of the experiment then according to (6) the 

speed of single operations performed by execution unit B and unit A are equal. 

If 𝑡𝐴1
= 𝑡𝐵1

 and 𝑡𝐴2
= 𝑡𝐵2

 as it is under conditions of the experiment then according to (4) 

and (5) the interaction speed of execution unit A is less than the interaction speed of execution 

unit B.  

The conclusion from this is that the speed of processes is not a result only from the speed of 

events making up the processes but also a result from the speed of electromagnetic interactions 

inside the processes object.  

It comes from the conclusion that the speed of electromagnetic interactions inside the object 

of processes determines the speed of the object processes.  

The electromagnetic interactions speed is subject of manifestation of the fundamental 

properties of space and matter.  

The speed of electromagnetic interactions decreases in the area of gravitational fields as well 

as when it passes through areas of various transparent substances such as water, glass, atmospheric 

air and others.  

Different optical density that determines different speed of light in a transparent medium is 

a manifestation of the physical properties of the substance. The speed of light in cold atmospheric 

air is less than in warm air.  

Therefore, if to replace the area of gravitational field with an area of cold atmospheric air in 

the experiment then the speed of processes performed by execution unit A will be also less than 

the speed of processes performed by execution unit B.  

Until now it was all about the speed, the rate at which something changes per unit of time. 

The time is a part of most of the equations of classical physics that tell us how things change 

over time. 

In meantime, the time is never possible to measure by itself. It is always to measure physical 

magnitudes of processes and to compare them with each other. For example, the number of periods 

of electromagnetic radiation of Cesium-133 atom as an international standard of the time unit and 

the number of single operations performed by execution units A and B. 

In such a way the time comes to be a mathematical function (number of the radiation periods) 

of an argument (number of the single operations).    

Even if the time cannot be measured directly, it is convenient to look at the time like it 

underlies all events and processes. 

The equations for physical variables are written with respect to the time variable and tell 

how things change with time. For example, how long it takes for a process to perform by execution 

units A and B. 

Therefore, existence of the time variable is a convenient mathematical assumption and not 

the result of observations. Time is a counter of interactions and not a fundamental part of the world 

structure. 

The fundamental basis of the world at all levels from the microcosm to the macrocosm is 

transitions from one interaction to another the result of which are events and processes. 

Each interaction has own duration with a value that can only be calculated as a function of 

number of periods of a process taken as a counter standard. 
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The duration of each single interaction as well as duration of each transition from one 

interaction to another one form the duration of intervals between two consecutive single events. 

The duration of each interval between two events together with the duration of each single event 

forms the duration of the processes. 

In meantime, the duration is a result of speed. 

Let's express the speed of light in space without time: 

 

                                                                         𝑉𝐶 =
𝐿𝐶

𝑁𝐶𝑆133

                                                                       (9) 

where 𝑉𝐶 - standard timeless light speed in vacuum space, 𝐿𝐶 - distance traveled by light in 

vacuum space per one standard second of time, 𝑁𝐶𝑆133
 - number of radiation periods of a Cesium-

133 atom at a temperature of 0K per one standard second of time.  

 

The standard timeless speed of light in vacuum space is equal to the distance that light travels 

in vacuum per one radiation period of a Cesium-133 atom at temperature of 0K.  

According to (9) the standard timeless speed of light in vacuum is 0,0326 meters per one 

radiation period of a Cesium-133 atom at temperature of 0K.  

In the same way, the time can be removed from a speed rate of all other processes in the 

space by referring parameters value changed per one standard second of time to number of 

radiation periods of a Cesium-133 atom at a temperature of 0K per one standard second of time.  

The possibility to construct a mathematical model of processes in space without time gives 

a reason to suppose that the Universe world is not an evolution in time but the set of single 

indivisible events with timeless duration determined by timeless speed of electromagnetic 

interactions resulting together into timeless speed of processes.    

With all above in mind, it is to suppose that the time is not a fundamental part of space but 

a convenient mathematical assumption to count duration and that time travels do not exist. 
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ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАЛІСТИЧНОГО 

МАЯТНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ НОВІТНЬОГО 

ОБЛАДНАННЯ «PHYWE» 
 

В умовах стрімкого розвитку науки та вдосконалення шкільного фізичного 

експерименту впровадження новітнього обладнання сприяє більш глибшому вивченню 

законів фізики, а також набуттю учнями практичних навичок. Виконання лабораторних 

робіт за цих умов ставить на більш вищий рівень отримання учнями знань, вмінь та навичок 

з фізики. Використання ж інформаційно-комунікаційних технологій підвищує науковість 

навчання, економить час на опрацювання результатів експериментів та більш наочно їх 

подає дослідникам.  

Застосування сучасного нового обладнання у навчанні - одна з найбільш важливих і 

стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. Завдяки новому обладнанню на якісно 

вищому рівні реалізується принцип наочності навчання, який спирається на діалектико-

матеріалістичну теорію пізнання, суть якої полягає у сходженні до абстрактного мислення, 

а від нього до практики. Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є 

опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою 

досягається шляхом впровадження нового обладнання, організації процесу навчання. Нові 

форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів досягнення результатів. Така 

позиція вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та 

застосування нових педагогічних підходів, впровадження нових технологій, що 

модернізують навчальний процес [2, с. 125]. 

Серед лідерів ринку новітнього обладнання є відомий німецький виробник 

навчального лабораторного й демонстраційного обладнання для кабінетів природничо-

математичного циклу навчальних закладів «PHYWE». Це обладнання вирішує 

суперечність між новітнім наповненням знаннями підручників і посібників та застарілою 

матеріальною експериментальною базою, яка не у змозі забезпечити успішне засвоєння цих 

знань, що нині виникла, може бути вирішена методом оновлення та вдосконалення 

фізичного обладнання [3, с. 89]. 

Нині розглянемо один з прикладів використання обладнання «PHYWE» при 

виконанні лабораторної роботи з фізики - «Вивчення властивостей балістичного 

маятника». Новітнє обладнання дозволяє виміряти амплітуду коливань маятника після 

потрапляння кульки в пастку, у залежності від швидкості та визначити поправочний 

коефіцієнт маятника для перетворення швидкостей. 

У класичному методі визначення швидкості кульки, яку вистрілюють в тіло, що 

перебуває в стані спокою й підвішене в якості маятника (маса маятника набагато більша 

маси кульки), кулька залишається в пастці маятника і коливається разом з ним. 

Відбувається не пружний удар, коли імпульс залишається не змінним. За відомими 

характеристиками маятника можна розрахувати швидкість маятника (враховуючи масу 

кульки) в найнижчій точці коливання маятника, знаючи амплітуду коливань. В цій фазі 

коливань імпульс двох тіл має бути рівним імпульсу кульки до удару з маятником. 

Можливо розрахувати швидкість кульки, знаючи її масу та масу маятника.  

https://orcid.org/0000-0001-6958-8090
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Рис. 1. Установка для дослідження коливань балістичного маятника:  

1 - пристрій для запуску кульки, 2 - приставка для вимірювання швидкості польоту 

тіла, 3 - балістичний маятник, 4 - стальна кулька діаметром 19 міліметрів. 

 

 

На рис. 1 зображена установка балістичного маятника. Вона складається з маятника, 

на кінці якого закріплено тягарці різної маси (різна маса дозволяє отримати залежність 

відхилення маятника з положення рівноваги від маси). На ніжці установки встановлено 

скляну посудину, в якій розміщуються кульки. В правій частині установки встановлено 

пристрій для запуску кульки. Поряд з даним пристроєм закріплено приставку для 

вимірювання швидкості польоту тіла (має підключення до джерело живлення). Пристрій 

запуску кульки має відтягуючий механізм, який дозволяє зажати пружину пристрою до 

певної межі (їх три в даному пристрої; чим більше затиснути пружину, тим більшої 

швидкості пристрій надасть кульці). У верхній частині пристрою є кільце, за допомогою 

якого спричиняється політ кульки [4, с. 29].  

Зауважимо, що через дію сил тертя значення амплітуди можуть бути дещо менші. 

Тому за другого та третього повторення досліду потрібно відпускати курок за незмінного 

натягу пружини і незмінному положенні стрілки. Якщо стрілка не рухається далі, то можна 

припустити, що дані амплітуди не спотворені внаслідок дії сили тертя.  

Швидкість кульки перед початком руху становить: 

)cos1(2 


 rg
m

Mm
v

,                                                   (1) 

де М - маса балістичного маятника, m - маса кульки, r - довжина балістичного маятника, 

α - кут на який відхилився маятник після зіткнення з кулькою. 

 

Поправочний коефіцієнт визначається за формулою:   

gr
r

T
f

ш
попр 




2 ,                                                           (2) 

де мr  - довжина математичного маятника, Т - період коливань. 

 

У фізичному експерименті, де відбувається непружний співудар, кульки з маятником 

приймаємо за матеріальні точки. Математичний маятник, котрий перебуває в стані спокою, 

1 4 3 2 
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характеризується трьома параметрами, які використовуються у формулі (2). Вимірявши r  

та mr  для періоду коливань можна визначити поправочний коефіцієнт попрf
 для 

швидкостей, які отримані з формули (1) [1, с. 114-115].  

Перед тим як розтягнути пружину маятника, прикріпіть кульку до магніту гвинтом. 

Потім відтягніть гвинт назад до упору. Переконайтеся, що маятник знаходиться в стані 

спокою, а стрілка показує позначку «нуль». Застереження: при цьому не чіпайте спусковий 

гвинт. Потім приведіть у дію курок, потягнувши важіль запуску. Відрахуйте амплітуду 

коливань за допомогою стрілочного покажчика.  

Пропонуємо вашій увазі хід виконання роботи «Вивчення властивостей 

балістичного маятника»: 

1. Ознайомтесь з будовою та принципом дії балістичного маятника.  

2. Ввімкніть джерело живлення приставки для вимірювання швидкості польоту тіла. 

3. За допомогою ручки стисніть пружину пристрою запуску кульки. Помістіть кульку 

в балістичний маятник. 

4. Потягніть на себе кільце, яке розміщене у верхній частині пристрою запуску 

кульки. Кулька вилетить з пристрою.  

5. На екрані приставки для вимірювання швидкості фіксується час польоту кульки.  

6.Відзначаємо на скільки відхилилася стрілка.  

7. Дослід повторюємо три рази [4, с. 32]. 

Висновки. Новітнє обладнання німецького виробництва фірми «PHYWE» дає 

можливість безпосередньо вивчати натуральні об'єкти, розвивати практичні уміння і 

навички, здібності до самостійної роботи. Дане обладнання можна використовувати під час 

поурочної діяльності при виконанні практичної частини освітніх програм, проведенні 

позаурочної діяльності по предмету в рамках наочних декад, організації проектної і 

науково-дослідної діяльності учнів та поширенні педагогічного досвіду за допомогою 

майстер-класів, круглих столів і семінарів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ ЕКСПЕРТІВ  

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ  

В ГАЛУЗІ ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Трансформаційні процеси, які 

відбуваються в освітньому просторі, вимагають проведення аналітичних наукових 

досліджень, частина яких проводиться із залученням експертів. Планування і аналіз 

результатів експериментів являє собою дуже важливу галузь наукових методів, розроблену 

для виявлення і перевірки причинно-наслідкових зв’язків. Особливо важливим це питання 

постає при проведенні психолого-педагогічних досліджень, оскільки при їх проведенні 

досить суттєвими є суб’єктивні чинники. Задля проведення таких досліджень доцільно 

обирати методи експертних оцінок, результати яких варто опрацьовувати методами 

описової та доказової статистики. Саме статистичні методи у поєднанні з методами 

експертних оцінок допомагають описувати великі масиви даних, робити висновки та 

вивчати причинно-наслідкові зв’язки. Проведення експертних досліджень вимагає від 

дослідників урахування великої кількості чинників при формуванні експертних груп, 

особливо це стосується експериментів, що проводяться з гендерних питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запропоновано рішення даної 

проблеми, на які опирається автор. Організація експертного опитування, на думку 

переважної більшості дослідників,  потребує вирішення трьох специфічних проблем: 

формування експертних груп, вибір і обґрунтування процедури роботи експертів, вибір 

методів опрацювання результатів експертних оцінок. Процедура добору експертів у різних 

галузях науки детально висвітлена в літературі, зокрема найбільш дослідженим є питання 

вибору експертів [1, 2, 8], методика визначення  вагових коефіцієнтів [2, 8], початкові 

методи обробки експериментальних даних із залученням експертів [5, 6, 8]. При доборі 

експертів [1, 2, 8] враховується багато чинників: посада, наявність наукового ступеня, 

вченого звання, кількість опублікованих праць і посилань на них, стаж роботи в даній галузі 

знань, моральні якості, тощо. Ці ж показники визначають вагові коефіцієнти, які 

враховуються при аналізі результатів дослідження. Однак на нашу думку, вони не є 

визначальними, оскільки навіть маститі науковці можуть мати упереджене ставлення до 

проведення експертизи, зокрема це значною мірою стосується досліджень психолого-

педагогічних питань. Значний розвиток інтерактивних методів дослідження різних питань, 

зокрема психологічних, вимагає переглянути питання стосовно способів добору експертів, 

особливо це стосується дослідження гендерних аспектів.  Аналіз вітчизняних і закордонних 
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джерел засвідчив, що на сьогодні недостатньо вивчено проблему добору експертів при 

дослідженні окремих психологічних аспектів, зокрема в гендерній галузі, що зумовило і 

мету даної роботи. 

Виклад основного матеріалу  дослідження. При доборі експертів застосовується 

ряд методів серед яких можна виокремити документальний і експериментальний. При 

застосування документального методу критеріями є соціально-демографічні і фахові 

характеристики майбутніх експертів (вік, посада, науковий ступінь тощо). Якщо ж 

застосовувати  експериментальний метод, то тут використовується або тестування 

потенційних експертів, або аналіз ефективності їхньої роботи у минулих експертизах. На 

нашу думку при доборі фахівців, що будуть учасниками експертизи у гендерній галузі, 

потрібно також враховувати як ставлення до експертизи, так і стать потенційних експертів. 

Окремим пунктом вимог до майбутніх експертів має бути відсутність гендерних 

стереотипів. 

Методика, за допомогою якої проводиться опитування (вибір) експертів зазвичай 

відрізняється від методики, за допомогою якої проводять опитування респондентів. Перш 

за все, це стосується вибірки опитуваних. Першочерговим при виборі експертів постає 

питання не репрезентативності а надійності та узгодженості, особливо це стосується 

досліджень, характеристики яких важко перенести у числову площину. Оскільки при 

проведенні досліджень гендерних питань забезпечення надійності тісно пов’язане із 

методикою добору експертів, потрібно враховувати представництво обох статей. Якщо 

зазвичай для визначення загальних тенденцій опитують 20-30 спеціалістів; для аналізу 

складених процедур експертизи вдвічі або втричі більшу кількість фахівців. При 

кваліфікованому підході до розробки опитувального листа і проведення опитування цього 

цілком достатньо Якщо ж враховувати гендерну складову, то потрібно визначити, яку долю 

експертів складатимуть жінки і чоловіки. Необхідно пам'ятати також  про те, що 

опитування експертів передбачає дотримання деяких методичних,  технічних особливостей 

та урахування статі потенційних експертів та забезпечувати достатній рівень захисту 

персональних даних. 

Однією з найважливіших проблем організації експертних опитувань є вибір найбільш 

ефективної для даної ситуації процедури роботи експертів. По суті йдеться про організацію 

взаємодії: чи працюють експерти разом або порізно, та  чи працюють вони в один етап, або 

обговорюють проблему декілька разів. В сучасних умовах комунікація експертів може 

проводитись із застосуванням комп’ютерних технологій. Застосування інтерактивних 

методів зазвичай більш імпонує особам чоловічої статі, тоді як жінки надають перевагу 

живому спілкуванню. На нашу думку інтерактивний метод організації взаємодії експертів 

забезпечує достатній рівень конфіденційності та оперативності. 

Третім важливим питанням, що постає при організації експертизи є проблема вибору 

методів опрацювання результатів роботи експертів. Вона полягає не стільки у виборі 

методів математичної статистики, вони є невід’ємною частиною методу експертних оцінок, 

а врахуванні часто діаметрально протилежних точок зору.  Проблема опрацювання і 

узагальнення результатів експертних опитувань при проведенні досліджень гендерних 

питань є достатньо важливою, оскільки результати цієї експертизи не повинні залежати від 

статі експертів, а бути об’єктивними. Забезпечення об’єктивності теж лежить у площині 

позитивного ставлення до експертизи. Об’єктивність результатів проведенного 

дослідження потребує чіткої, добре продуманої організації комплексу робіт, що включає в 

себе: постановку задачі, відбір експертів, проведення пілотного дослідження та 

представлення прогнозної інформації. Прогнозування на основі методу експертних оцінок, 

як і будь-яке інше дослідження, повинно починатися з попереднього формулювання мети, 

завдань та призначення даного дослідження. 
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Процедура роботи експертів включає в себе розробку анкет, як  найбільш 

розповсюдженої форми дослідження при доборі початкових даних. Цей інструмент є доволі 

гнучким, оскільки питання можна задавати довільним чином, та комбінувати питання. 

Анкета потребує детальної розробки та апробації. Після проведення пілотного дослідження 

потрібно доопрацювання та корекція перед широким використанням. Так наприкінці 

вересня 2019 року на замовлення гендерного комітету при кабінеті міністрів України в 

НАДПСУ було проведено комплексне дослідження стосовно окремих аспектів дотримання 

гендерної рівності у силових структурах. Питання розробленої експертами анкети 

включали питання як оцінки суті понять «ГЕНДЕР» і «СТАТЬ» різними категоріями 

працівників органів МВС, так і визначення окремих понять. На жаль, проведене 

опитування не враховувало питання статевої приналежності та вікових особливостей, що 

загалом не дало змоги проаналізувати, чи існують відмінності у поглядах не ці питання 

чоловіків та жінок. 

Оскільки питання анкети не було адаптовано для курсантів, які не мають достатнього 

досвіду управлінської діяльності, авторами було прийнято рішення розробити на цій основі 

опитувальник, який би враховував особливості саме курсантських підрозділів. До анкети 

було додано питання про тип підрозділу (суто чоловічий, змішаний, суто жіночий), вік та 

досвід оперативно-службової діяльності. Питання анкети були в основному 

напівзакритими: серед означень обирались найбільш розповсюджені відповіді керівників 

та додавався «Ваш варіант відповіді». Таким чином проведене опитування виступило 

пілотним дослідженням. Серед показників, які характеризують гендерні стереотипи та 

гендерну компетентність, курсантам було запропоновано оцінити ознаки за 5-тибальною 

шкалою. 

Анкетування проводилось серед курсантських підрозділів 2, 3, та 4 факультетів в 

рамках роботи відділення військово-наукового товариства. Вибір респондентів 

здійснювався випадковим чином для забезпечення репрезентативності та надійності. 

Загалом у дослідженні прийняло участь 50 осіб, з них 36 осіб чоловічої статі та 14 осіб 

жіночої. Серед заповнених анкет було виявлено 8 анкет, заповнених з грубими 

порушеннями процедури, усі заповнювали курсанти – хлопці, що свідчить про більш 

байдуже ставлення до даного дослідження серед осіб чоловічої статі. Зазначені обставини 

ще раз підтвердили гіпотезу про те, що при організації експертизи потрібно враховувати 

стать майбутніх експертів. 

Загальний аналіз відповідей виглядає наступним чином: визначили «ГЕНДЕР» і 

«СТАТЬ» як  тотожні поняття 25 (89,29%) юнаків та 4 (28,57%) дівчат. Визначили 

«гендерно-чутливе середовище», як середовище, де можуть виникати конфлікти на базі 

гендеру» 23 хлопці та 7 дівчат. Натомість варіант «середовище, в якому відсутні гендерні 

стереотипи, і яке чутливо реагує на відповідні зміни та сприяє ефективній трудовій 

діяльності» обрали 4 хлопці та 6 дівчат. Власний варіант відповіді надали по одному 

представнику кожної статі. Середній бал оцінки поширеності гендерних стереотипів 

визначили як 2,96 дівчата та 1,78 хлопці (з 5 можливих). Визнали прояви гендерної 

нерівності у власному підрозділі 3 хлопці та 2 дівчини. 

Загалом аналіз відповідей засвідчив, що на більшість питань анкети респонденти дали 

різні відповіді, що свідчить про не зовсім однакове розуміння курсантами гендерних 

питань. Однак такий аналіз не дає підстав стверджувати, що ці відмінності є значними. Це 

можна зробити лише методами доказової математичної статистики. Статистична обробка 

результатів анкетування проводилась із встановленням усереднених характеристик 

персоналу, який приймав участь у дослідженні та порівняння результатів опитування за 

гендерною ознакою. 
Для опосередкованої перевірки однорідності ставлення до експертизи ми застосували 

багатофункціональний статистичний критерій *  кутове перетворення Фішера [6, c. 217]. 
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Критерій призначений для співставлення двох вибірок по частоті ознаки, що цікавить 
дослідника. Емпіричне значення критерію обчислюється за формулою (1) та порівнюється 
з критичним (2) [6, c. 363]: 
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                                                           (1) 

де 1   кут, що відповідає більшій відсотковій долі; 

2   кут, що відповідає меншій відсотковій долі; 

1n   кількість спостережень у вибірці 1; 

2n   кількість спостережень у вибірці 2. 
 
Критичне значення кутового перетворення є табличним для різних ступенів 

значимості і свідчить про істотність та неістотність розбіжностей: 
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                                                           (2). 
Якщо одержане емпіричне значення є меншим від критичного 1,64 це означає, що 

одержані відмінності знаходяться в межах статистичної похибки. Якщо ж одержане 
емпіричне значення є більшим від 2,31 то із надійністю не меншою 99% можна 
стверджувати, що вибірки значимо відрізняються одна від одної. Для випадку  критичного 
значення в межах 1,64  2,31  надійність знаходиться в межах 95%%  99% та встановлюється 
окремо за таблицею критичних значень [6, c. 363].  Статистичні гіпотези будуються 
відповідно до гіпотези, яка перевіряється у даному дослідженні.  

У якості ознак, достовірність відмінностей у  яких перевірялась, нами було обрано 
«юнаки, які визначили поняття «ГЕНДЕР» і «СТАТЬ» як тотожні» та. «дівчата, які 
визначили поняття «ГЕНДЕР» і «СТАТЬ» як тотожні». Статистичні гіпотези будувались 
наступним чином:  

Основна 0H
: доля осіб, що визначають поняття тотожними, серед юнаків не 

відрізняється від долі осіб з аналогічною властивістю серед дівчат; 

Конкуруюча 1H : доля осіб, що визначають поняття не тотожними, серед юнаків 
значимо відрізняється від долі осіб з аналогічною властивістю серед дівчат.  

Для перевірки справедливості гіпотез була складена розрахункова таблиця (табл. 1).  
Таблиця 1 

Статистична перевірка однорідності ставлення до експертизи 

Групи 
респондентів 

Є ефект  
(поняття тотожні) 

Немає ефекту  
(поняття не тотожні) Суми 

кількість % кількість % 

Респонденти 
юнаки 25 

89,29% 
3 

10,71% 
28 

% доля 2,475 0,666 

Респонденти 
дівчата 4 

27,57% 
10 

71,42% 
14 

% доля 1,106 2,013 

Суми 29 69,05 13 30,95 42 

(авторська розробка) 

 
Обчислене емпіричне значення критерію (1) порівнювалось із критичним значенням: 
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Це дозволяє стверджувати, що за зазначеною ознакою групи респондентів дівчат та 

юнаків значимо відрізняються, рівень значимості 001,0 . Іншими словами, доля дівчат, 

які необдумано відповідали на це питання значно менша.  

Якщо ж за даним критерієм перевірити ознаку «визнали прояви гендерної 

нерівності», то емпіричне значення критерію : 
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Це дозволяє стверджувати, що за зазначеною ознакою групи респондентів дівчат та 

юнаків практично не відрізняються. У нашому випадку це засвідчує, що відповіді як юнаків 

так і дівчат не були достатньо щирими, для досягнення достатнього рівня відвертості 

респондентів слід  забезпечити високий рівень захисту персональних даних. 

Висновок. За допомогою методів математичної статистики, підкріпленої відповідним 

програмним забезпеченням можна перевірити велику кількість показників, однак перевірка 

ця має мати чітку мету. У даній роботі ми прагнули встановити, чи однаковими є погляди 

осіб різних статей на гендерні питання. Дана перевірка дозволила нам  висунути ряд 

пропозицій стосовно формування експертних груп для дослідження гендерних питань: 

1. при дослідженні гендерно-чутливих питань потрібно обов’язково враховувати 

ставлення до експертизи (зазвичай чоловіки більш скептично налаштовані); 

2. до роботи у якості експертів потрібно залучати представників як чоловічої, так і 

жіночої статі з урахуванням масиву досліджуваних респондентів; 

3. при організації роботи експертів слід враховувати вікові особливості масиву 

майбутніх респондентів; 

4. роботу з розробки анкетних питань слід організовувати із застосуванням 

комп’ютерних технологій. 

Для достовірності результатів даного дослідження слід збільшити об’єм вибірки як 

експертів (з урахуванням статі) так і оптимізувати структуру анкети. Методика складання 

анкет та анкетування із застосуванням комп’ютерних технологій може стати предметом 

подальших досліджень.  
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THE NOTION OF ARCHETYPE.  

SYMBOLIC VS MYTHOLOGICAL IMAGE 
 

The notion of archetype was developed by C. G. Jung in 1919. It is deeply ingrained in 

modern scientific paradigm.  He contrasted this notion to Z. Freud’s individual “complexes” which 

were taken from the mythical plots as literal or allegorical expression of frank erotic desires. The 

notion of collective unconscious archetypes Jung considered as realized in the world mythology, 

and its reflection in literature having common motives for different epochs and cultures. Under 

the archetype C.G. Jung understood mainly structural schemes, the structural preconditions of 

images existing in the sphere of the collective unconscious, and, possibly, biologically inherited 

as concentrated expression of psychic energy actualized by the object. Jung emphasizes on a 

metaphorical not allegorical (unlike Freud) way of expressing these archetypes.  

C.G. Jung singles out such nine most important dominant archetypes as «Great Mother», 

«aDivine Child», «a Shadow», «Animus», «Anima», «a Wise Old Man", «a Wise Old Lady», «a 

Hero», «a Person», and «a Cheat-Trickster» [1]. 

Mother is one of the most important features of psychological growth, a dual archetype, 

heavenly and immaculate in Christianity, earthly and fertile in eastern polytheistic religions. It 

expresses eternal and immortal unconscious element. It is within her power to create and to ruin. 

“A child” is an important creature in many religions and mythologies. It symbolizes the 

beginning of awakening of individual consciousness from the collective unconscious element and 

the connection with the unconscious, non-differentiation and anticipation of death and new birth. 

The child seen in a dream expresses childish innocence and tenderness in self-transformation. 

Meeting a child means to restrain the arrogance of one’s own ego. 

“A Shadow" is an unconscious part of personality left behind the threshold of consciousness. 

It may look like a demonic double. It is considered to awaken an animal side of personality. It 

frequently acquires a look of a classical traitor or a villain such as Judas or Devil, very often of 

the same sex as a sleeping person. It may as well represent an envious brother or sister such as 

biblical Cain or Cinderella’s sisters. “A Shadow" may point at the need to get rid of destructive 

forces in one’s own person. 

“Anima”  for a man and “Animus” for a woman embody the unconscious side of a 

personality expressed by the person of an opposite sex (typically represented by gods, goddesses 

and well-known personages, such as Aphrodite, Cleopathra, Appolo or Ulysses, as well as 

Amazons-warriors. In a dream “Anima" represents the realm which a sleeping person has not yet 

dared to investigate. “Animus” represents masculine features necessary to complete a female 

personality and to attract not realised forces and energy. 

“A Wise Old Man” (A Wise Old Lady) is the high spiritual synthesis harmonizing both 

conscious and unconscious spheres of the soul at an old age. He appears in dreams as a respected 

in community old man, a father, a teacher, a doctor, a priest or a wizard. Jung refers to this and 
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other archetypes using the term tapa which means a source of personal growth and energy. AWise 

Old Man possesses creative and destructive forces. His teaching can elevate a sleeping person to 

a higher level of consciousness. 

A  “Hero” is a personality inspiring a certain model of behaviour, represented in dreams by 

persons from classical mythology or more recent pop-culture. 

“A person” embodies the image we try to present to society. A convenient mask would not 

be harmful if we preserve and give to the closest our more complex, more genuine, deeper 

personality. 

Archetypal antehero a “Cheat-Trickster” is a wild and amoral force causing havoc in the 

well-organized world. He combines bestial and divine primes. With sinister agility and cunning 

tricks a Cheat-Trickster pretends to be a jester making fun of himself and imitating the arrogance 

of authorities. In dreams as well as in the world mythology it appears as a monkey, fox, hare or 

another playful and harmful creature.  

Jung’s archetypes are mostly images, personages, in the best cases, roles, to a lesser extent 

they can be plots, and the most important thing is that all these archetypes mostly express the 

degrees of what Jung calls the process of “individualization”, gradual separation of individual 

consciousness from the collective unconscious, changes in the correlation of the conscious and 

unconscious in human personality up to their final harmonization at the end of life. 

Thus the collective-unconscious opposes the individual-conscious, and from the very 

beginning it is the individual sphere of psychics that breaks out of the collective-unconscious and 

such a state of things has not changed since the primitive times until now.  

The concept of archetype C.G. Jung partially borrowed from the representatives of the 

French sociological school (“Collective representations” of E. Durkheim and L. Levy-Bruhl). 

However, before C.G. Jung P.A. Florenskyi used the term “spheres of human spirit” in analyzing 

the images of Christian mythology. In the XIX-th c. A.N. Veselovskyi pointed at the crucial 

meaning of sustained formulas for poetic language. They are enrooted in cult thinking, folklore, 

and the memory of humankind. In terms of modern cognitology, according to L.I. Belekhova, 

Jung’s archetypes can be called a preconceptual basis in forming structures of knowledge 

representation  [2].  The archetypes of the collective unconscious can be viewed as certain peculiar 

cognitive images at which a person is oriented in her/his instinctive behaviour. Intuitive grasping 

of archetypes precedes any of her/his actions. It is the cognitive structure in which generic 

experience is written in short. 

Now we can trace the ambiguity and diversity of approaches to the concept of archetype in 

domestic and foreign research. 

Thus archetype is understood as 1) the collective subconscious [1], i.e. psychological 

archetype; 2) a basic element of culture forming moral impetatives of spiritual life, i.e. cultural 

archetype, 3) archetypal images which objectivize basic, universal for all humankind themes, plots 

and motives. 

Archetypes are innate stereotypes of behaviour manifested in typical, constantly recurring 

situations of a child and parents, a hunter, a priest, a man and a woman, etc. Archetypes turn out 

to be instinctive ways of behaviour and they are conceived through images and symbols appearing 

above all in different human mythologies. 

They are certain hypothetical psychic energy which cannot be the creation of human 

imagination unlike symbols representing it since they are partially invented by people. A symbol 

is not self-sufficient. Thus Dionysus or Aphrodite are not the archetypes of intoxication or love. 

They are merely the symbols of the given archetypes.  

Scientist Belekhova singles out 16 psychological archetypes having analyzed the works by 

domestic and foreign researchers [2]. Among them we find, 

1) selbst (archetypal symbols of the light, sun, circle, mandala, numbers 3,12,7,9); 

2) ego (correspondingly an eagle, numbers 10, 4); 
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3) shadow (night, the darkness, fog, a mirror); 
4) spirit (up and down, black and white, the sun and the moon, mandala); 
5) anima (a butterfly, a chalice, a cave); 
6) animus (a forest, fire, a mountain); 
7) mother / woman  (Magdalena, a dish, a circle, mandala, a garden, the moon, a rose, an 

oven, a ploughed field, water, the sea); 
8) light світло (the sun, the moon, fire, a candle, God); 
9) darkness (the Styx, a well, an abyss, bottom); 
10) fire (a candle, the sun); 
11) air (the wind, a whirl, a tornado, the north – south winds); 
12) land (Prosper’s Island, the Promised Land, Circe’s Island, mountains, hill tops, caves); 
13) water (fountains, springs, lakes, rivers); 
14) sеa (steppe, the sky, bottom, a shore, an abyss); 
15) orientation (north – south, east – west, bottom – top, left – right); 
16) regeneration (a spring, rain, the rainbow, birth). 
Also the scientist singles out 12 cultural archetypes among which there is the Trinity, a 

madonna, persons (masks), a hero ( trickster), an eternal boatman, a world tree, a world egg, 
metamorphosis, life, death, evolution, Arachne [2]. 

A mythological image is a more complicated phenomenon, more ample and contradictory 
than a symbolic image. The researchers suggest different versions of interpreting this 
phenomenon. Within one of them, according to D. Bidney’s explanation, a myth has a literary 
meaning, thus it can be analyzed literally. The other trend is represented by A.F. Losev [3] who 
considers that a mythological image has had a long history of evolution. In fact, all history of 
antique philosophy constantly aspired to the dialectic of myth and was nothing but reflection on 
mythogy, i.e. raising some of its aspects as dominating ones. In other words,  during a long time 
of its evolution the myth has gone through several stages since the time when the matter and the 
idea were one whole undergoing the stage of transformation into an allegory and a poetic 
metaphor, ending in transformation into “a substantially interpreted symbol, i.e. a myth in its old 
meaning. The myth is neither a scheme nor an allegory, it is a symbol [3], i.e. it means only what 
it is and how it shows itself in its self-sufficiency and openness from all sides, with endless number 
of meanings. And this means that not only myth transforms into something but this “something” 
in its fullness transforms into a mythological state through cultural experience. 

A myth tells a sacral story, narrates about an event that happened in the ancient times “at the 
beginning of all beginnings”. It tells how reality owing to the feats of supernatural creatures 
achieved its embodiment, cosmos, or only its fragment, an island, flora, human behaviour. It is 
always a story about certain creation. We are informed how something happened, and in a myth 
we are at the origin of existence of this thing. The myth tells only about what really happened, 
what manifested itself to a full extent. The personages in a myth are supernatural creatures. They 
are well- known because they act in the legendary times of “the beginnings of all beginnings”. 
The myth reveals their creative activity and shows the sacredness (or their supernature) of their 
deeds. Generally speaking, a myth describes different at times dramatic manifestations of 
something sacred (or supernatural) in this world. They became a real basis of world creation and 
made it the way it is now. As a result of supernatural creatures’ interference a person became 
mortal, divided into two sexes, endowed with culture [4: 11–12]. 

However, a symbol and a myth differ significantly. In C.G. Jung’s opinion (1939) a myth is 
not merely the archetype of the collective unconscious, but the symbolic expression of an 
archetype, the archetype processed in human consciousness. It is a myth as the symbolic 
expression of the archetype that A.F. Losev meant while proving that a myth is a symbol with a 
«wonderful» nature.  

A person perceives the Universe because she / he embraces it as archetypal images always 
emerging on the surface of consciousness from the subconsciousness. In their turn, the archetypal 



April 22, 2022 |  Chicago, USA  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

103 

 

images contain universal meanings in a condensed form which overflow the transcendental reality, 
named a universal semantic field. The meanings behind the archetypal images are called 
meaningful images or symbols. That is why P. Florenskyi characterizes symbols as openings in 
our subjectivity to transcendental reality and its fullest expression a symbol obtains in a. 

Thus a myth is much wider than a symbol. It carries information about the essence of the 
world, its arrangement, explaining how the world was created in its contemporary form and 
defines the place of a person in it. 

There is a certain collection of real and virtual myths. Some myths pass from generation to 
generation the elements of real human existence in real conditions. Some of them were created by 
human imagination either because of inscrutability of these phenomena or because of gaining 
knowledge about them like about a myth that originated under other conditions of existence. 
Gradually the myths as archetypes of certain knowledge lose their primary reality and acquire 
certain virtual substance, on the one hand, on the other, the change of life conditions transforms, 
complements and alters a myth adapting it to new conditions at the same time keeping a certain 
primary nucleus practically indistinguishable under the layers. A myth transforms into a symbol 
when it is combined with certain early, in many ways lost pre-knowledge. A symbol becomes a 
sign with briefly generalized attribute of what is behind it and behind the myth at the same time. 
However, a sign itself having been considerably distanced from designating reality through the 
myth about it and its symbol is naturally connected not to a certain precise element of knowledge 
but to all set of corresponding knowledge. In one case the denotation is more clearly expressed, 
in other case less clearly, in one case the signifier is more fully expressed, in other cases more 
poorly. Nevertheless every sign can be correlated with a great number of objects and meanings 
allowing it to contact with other signs and serve as an attribute for numerous phenomena. 

According to A.F. Losev, a myth is not an invention but the brightest and most genuine 
reality. It is an indispensable category of thought and life far from any coincidence and violence 
[3]. A myth is always practical, essential, emotional, affective, life-giving [3]. So what is non-
mythological science? It is fully abstracted science as a system of logical and numerical sequences, 
it is science in itself, pure science. It never exists as such. Existing real science is always in some 
respects mythological [3]. 

A.F. Losev  emphasises that such categories as personality, history and words are not only 
the most important features but also they are indispensable components making the essence of the 
myth in their unity. This is the dialectic structure of mythology, the structure of the myth itself. 
That is why any real mythology contains:   

1)  teaching about the primitive being or the primitive essence; 
2)  historic process; 
3)  primary essence that reached the level of its self-consciousness in otherness. 
The properties (attributes) of a mythological image should be considered in this aspect. 

Above all we should look into such an important feature of a myth, in accordance with A.F.Losev 
and O.M. Freidenberg as its  substantiality or concreteness, i.e. the reflection of real sensual 
existence in a myth. This quality is typical of the primitive thinking and finds its expression in a 
myth showing the direct connection between a myth and human thinking. 

Thus many researchers (Losev, 1982, 1991; Freidenberg, 1978, Wheelwright, 1969; Watts, 
1966; Chase, 1966 as well as a lot of others) define a myth as a category of consciousness having 
a cognitive function: a mythological image or imagination is a systematic reaction of a primitive 
thought in its sensual presence. It is a cognitive category [5]. 

The other typical features of a mythological image defined by different researchers (Losev, 
1982; 1991; Freidenberg, 1978; Rahu, 1966 and others) are its subjectivity, integrity and 
indivisibility that can be explained by the indivisibility of the primitive thinking from which came 
the merging of the subject and the object. 

O.M.Freidenberg [5] particularly stresses on the characteristic of the mythological image, 

polysemanticism, or semantic identity of images, as a result of the subject’s and object’s unity. 
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This polysemanticism consisted in the fact that the property of the object in mythological 

perception was thought to be a living being, a counterpart of this object. The mythological world 

was divided into identical counterparts one of which possessed a certain quality and the other did 

not. Thus there were expressed the main and the most general ideas of people about the meaning 

of life and death. This totality and identity of ideas caused the division of the world into two 

opposite phenomena: life and death, the warmth and cold, the light and darkness, etc. [5]. 

Considering the fact that the primitive thinking was figurative, O.M. Freidenberg defines a 

myth as a figurative image having no logical and formal-logical causality and where a thing, space 

and time are understood inseparable from each other and concretely, where a person and the world 

are subjectively-objectively united ˗ a special constructive system of figurative images expressed 

in words. A.F. Losev [3], apart from the above mentioned qualities of a mythological image points 

at its special saturation, estheticism. 

Thus a myth as well as a symbol is a complicated informative structure combining religious 

and pagan images and ideas of the primitive pre-religious mythological consciousness. A myth is 

a multi-layered construction consisting of the preserved in the depth of subconsciousness of 

human psychics of ethical and moral norms, forms of reflection, perception and cognition of the 

world produced by a person during the centuries old history of human society development. 

Activization of all these notions and ideas in human consciousness takes place when the image-

myth is named. 

To conclude we should say that mythological images have a wide emotional potential as 

they are able to transmit information about the emotions connected with a certain myth. And this 

potential is wider and at the same time more ambivalent than that of a symbol (compare the 

mythological images of the light, darkness, mother land, etc.). The emotive potential of 

mythological images justifies their use in representing emotional states.  
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ЕЙДЕТИКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 

МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

У зв’язку з прогресивним розвитком сучасної освіти та потребами суспільства 
виникає необхідність у постійному розвитку творчого мислення кожної дитини. Через це 
школа знаходиться на етапі безперервного пошуку абсолютно нових та оригінальних 
методів навчання, котрі надають змогу для розширення творчих та дослідницьких умінь 
підростаючого покоління. 

Як зазначає Олена Нечипоренко – вчитель-методист та інструктор «Української 
школи ейдетики», протягом останнього часу робота початкової школи спрямована не на 
заучування, а на навчання, не на знання, а на вміння й навички, не на експлуатацію 
інтелекту, а на його розвиток, що сприяє формуванню творчої компетенції молодших 
школярів [5]. 

З огляду на це сучасні вчителі все частіше задаються питаннями з приводу того, які 
методи та прийоми слід використовувати, щоб сприяти можливості інтенсивного розвитку 
творчого мислення школярів та підвищити ефективність сприйняття учнями нових знань. 
На цьому етапі дуже важливо вміти обирати серед усіх запропонованих технологій та 
методик саме ті, які допоможуть вчителеві як у роботі з класом, так і окремо з кожним 
учнем та дадуть винятковий результат. 

З  приводу цього питання на допомогу вчителю приходить одна з досить відомих, але, 
нажаль, недостатньо застосовувана технологія – ейдетика, котрій незаслужено приділено 
так мало уваги. 

Згідно з визначенням, запропонованим «Українською школою ейдетики», 
засновником якої є Євген Антощук, ейдетизм – (від грецького «ейдос» – вигляд, образ) – 
це психічне явище, яке полягає у здатності відтворювати яскравий наочний образ через 
тривалий час. Характерною для ейдетизму є емоційна забарвленість образів [2]. 

Образна пам’ять безпосередньо пов’язана з правою півкулею мозку, тобто півкулею, 
відповідальною за творчі здібності, інтуїцію, образне сприйняття світу, уяву та несподівані 
варіанти рішень. Права ж півкуля є осередком таланту, на що звернули свою увагу 
психологи, розпочавши розробку методики її розвитку. 

Займаючись розвитком образної пам’яті, ми безпосередньо розвиваємо й усю праву 
півкулю [1]. 

Пам'ять – психічний пізнавальний процес (форма психічного відображення) 
спрямований на закріплення, збереження, відтворення і подальше забування минулого 
досвіду. 

Пам'ять розрізняють за видами: моторна, емоційна, образна, словесно-логічна і 
сенсорна (зорова, слухова, тактильна, нюхова і смакова). 

Методики занять з дітьми переважно спираються на логічне мислення та механічну 
пам’ять. У молодших класах – таблиця множення, правила, тощо. У середніх і старших – 
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формули, схеми, рідна й іноземна мови, значний обсяг іншої важливої інформації, яку 
можна запам’ятовувати й переказувати [6]. 

В свою чергу ейдетика – це особливий вид пам’яті, що являє собою наочні образи, які 

виникають у результаті впливу зовнішніх подразників на органи чуття [3]. 

Питання пам’яті, збереження інформації повсякчас турбували людей, починаючи з 

найдавніших часів і до сьогодення. Так і ейдетика взяла свій початок ще з часів 

Стародавньої Греції, відображаючись у творах античності, як метод запам’ятовування 

інформації за допомогою образів, або ейдосів. 

Явище ейдетизму вперше описано в психології в 1907 році. В цей час найповніше 

вивчалися зорові ейдетичні образи, їх залежність від умов життя людини, її анатомо-

фізіологічних особливостей з метою розвитку художнього мислення [2]. 

Свій активний розвиток ейдетика почала в Німеччині 20-30-х років ХХ століття у 

працях Еріка Йенша та його послідовників. 

Вітчизняні педагоги та психологи з цікавістю спостерігали за досягненнями 

Марбургської психологічної школи, однак через стрімке розповсюдження ейдетики як 

расистської, антинаукової теорії у фашистській Німеччині, всі дослідження радянських 

вчених були повністю припинені. 

З того часу у вітчизняній науці ейдетика знову змогла знайти своє місце у працях 

російського вченого Ігоря Матюгіна, директора «Школи Ейдетики», що запропонував цілу 

систему ігор на покращення та відтворення інформації за допомогою сенсорної пам’яті. 

Засновником «Української школи ейдетики» став учень Ігоря Матюгіна – Євген 

Антощук. 

На думку Євгена Антощука, методи ейдетики корисні для впровадження в систему 

освіти, тому що вони формують новий підхід до освітніх та виховних технологій, що дає 

змогу кожному учневі комфортно, легко та із задоволенням набувати нові знання в будь-

якому віці, одержуючи задоволення від реалізації своїх здібностей, конкуруючи тільки з 

самим собою вчорашнім і завжди виграючи в цьому змаганні [2]. 

Ейдетичні методи навчання, спираючись саме на образне мислення дітей, сприяють 

сумісному розвитку та взаємодії обох півкуль. Пам’ять та здатність зосереджувати увагу 

зростає, сприймання нового матеріалу більше не потребує великої кількості зусиль, а саме 

навчання тільки активізує інтерес дитини до всього навчального процесу. Все це сприяє не 

лише позитивному ставленню дитини до навчання, а й покращує відносини дитини як з 

рідними, так і з однолітками. 

В. Назарук демонструє наступні вимоги для використання ейдетичних прийомів: 

- Невеликий обсяг, гранична лаконічність, відсутність непотрібних, другорядних 

деталей. 

- Максимальна емоційність, образність, асоціативність, єдність яких має викликати 

інтерес, позитивний настрій, позитивні емоції, потрясаючи уяву. 

- Хороший психологічний клімат. Повинні бути умови емоційного благополуччя, 

доброзичливого ставлення до класу (прийоми повинні бути озвучений емоційно, 

пробуджуючи роботу внутрішньої наочності). 

- Правила мають являти собою короткий, чіткий алгоритм перевірки [4]. 

Серед усіх методів, які використовує ейдетика, найпоширенішими вважаються 

наступні: 

1. Метод послідовних асоціацій. 

Асоціаціями психологія називає явище, при якому «сприйняття одного тягне за собою 

появу іншого», найчастіше у вигляді уявного образу. Всі ми знайомі з цим явищем – 

купивши в кондитерському магазині великий і гарний торт і несучи його додому, кожен 

вибудовує свій ланцюжок асоціацій: у одного вся сім'я за столом п'є чай і з задоволенням 

їсть цей торт, у іншого – що іменинник, якому призначається цей торт, буде задоволений, 
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а у третього - «як це смачно, але як я погладшаю!». Це так звані вільні асоціації, вони 

виникають мимоволі, і зазвичай ми не звертаємо на них уваги. 

Але, виявляється, за допомогою асоціацій можна запам'ятовувати велику кількість 

інформації, поєднуючи в своїй уяві кілька зорових образів. І потім, коли пригадується в 

потрібний момент один образ, спливає весь асоціативний ланцюжок. Цей метод 

запропонований ще в 1894 р. Калкінсом та названий «Методом парних асоціацій», а на 

початку ХХ століття цей метод розвинув Ф. Фолсом і назвав його «Методом послідовних 

асоціацій». Суть методу залишається колишньою – запам'ятовуються послідовно два слова, 

які стоять поруч. В результаті виходить нескінченний ланцюг слів, який легко 

запам'ятовується, звичайно, при дотриманні ряду правил: 

- потрібно уявити предмети в активній дії; 

- змінювати функції предметів місцями; 

- необхідно спотворювати пропорції; 

- збільшення (зменшення) кількості предметів; 

- збільшення (зменшення) величини предметів; 

- асоціативні зв'язки повинні бути яскравими, парадоксальними, кумедними. 

Головним у даному методі є добре підібрані асоціативні зв’язки. Дуже важливо, щоб 

вони були досить незвичайними, кумедними, захоплюючими, навіть, як вже було згадано 

раніше, парадоксальними, але ні в якому разі не нудними або банальними. 

2. Метод пов'язаних асоціацій. 

Він заснований на тих самих принципах, що і попередній, крім одного – той 

словообраз, що запам'ятовується, обов'язково асоціюється з уже наявним в пам'яті образом 

і тому легко може бути використаний при необхідності. 

Щоб скористатися цим методом в будь-який момент, необхідно тільки мати в запасі 

готові ланцюжки слів. 

3. Метод фонетичних асоціацій. 

Аналог механічної зубріння, який перетворює запам'ятовування нових слів в цікаву 

гру. Запам'ятовування необхідних слів відбувається за допомогою співзвучних асоціацій. 

Метод використовується в основному при вивченні іноземних слів, а також термінів, які 

важко запам'ятовуються. 

4. Метод невербальних асоціацій. 

Метод невербальних асоціацій (або метод синестезії) – це сприймання інформації за 

допомогою одночасного використання кількох аналізаторів, тобто супутнє відчуття. 

Наприклад, образ жовтого лимона викликає у нас фантомне модальне відчуття кислого. Так 

за допомогою зображень чи листівок можна запам’ятовувати різноманітні слова, пісні, 

тести тощо. 

5. Метод оживлення. 

Метод оживлення сприяє розвитку уяви та образного мислення і використовується, 

здебільшого, для вміння швидко сприймати та відтворювати текст та історичні дати. При 

цьому методі образ постає перед очами учня та допомагає стати спостерігачем подій, про 

які йде мова, полегшуючи процес запам’ятовування. 

6. Метод входження. 

Назва методу сама вказує на дію, яка виконується в процесі засвоєння інформації. 

Якщо при використанні методу оживлення інформація, яку потрібно запам’ятати, постає у 

вигляді образу перед очами учня, то при входженні дитина має можливість відчути себе 

повноцінним учасником подій, та розвинути свою здатність до візуалізації. 

7. Метод образних гачків. 
Хороша пам'ять – це збалансована пам'ять: ми легко і надовго запам'ятовуємо 

потрібну інформацію і так само швидко «забуваємо» непотрібне. Буває, що навіть через 
багато років давно і начебто надійно забута подія, вчинок, слово раптом мимоволі 
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спливають в нашій пам'яті з усіма подробицями. А викликає такий, часом небажаний, 
спогад щось другорядне – запах, смак, мелодія або картинка, які абсолютно випадково 
попалася нам на очі, або були якось інакше сприйняті нами; часом ми навіть і не 
усвідомлюємо, що ж це було. 

Ось ці-то другорядні знаки, які викликають пригадування, і будуть тими образними 
гачками, якими ми вирішимо скористатися свідомо. Таким «гачком» може бути все, що 
здатне впливати на наші органи чуття. 

З'єднання образного гачка і об’єкта, що запам'ятовується має бути яскравим, 
незвичайним, оригінальним та виходити за звичайні рамки. 

Цим способом можна легко запам'ятовувати букви, слова, тексти , вірші, формули і 
будь-яку іншу інформацію. 

8. Метод Цицерона. 
Цей метод найдавніший з усіх, які згадуються історично. Існує міф про те, що вперше 

цей метод використовував Симонід Кеоський –  давньогрецький поет, про що згадує у 
своєму творі «Про оратора» римський оратор Цицерон; його ж як родоначальника науки 
про пам'ять згадує манускрипт «Ad Herennium», написаний приблизно в той же час. 

Цицерон, виступаючи на захист штучної пам'яті, називав цей метод методом місць і 
зауважив наступне: «Місця зберігають порядок фактів, а образи передають самі факти, 
місця ж і образи подібні восковим табличкам, на яких написані букви... Ми використовуємо 
місця в якості воскових табличок, а образи – в якості букв». Саме так Цицерон 
використовував власний будинок, вивішуючи тези промов у добре знайомих йому місцях. 

Незважаючи на вік методу, він, тим не менш, залишається одним з основних 
інструментів для запам'ятовування. 

І. Ю. Матюгін рекомендує застосувати подібні зорові асоціації у роботі з класом, 
залишаючи на дошках та стінах кабінету сліди інформації, яку потрібно запам'ятати дітям, 
керуючись основними правилами застосування методу місць: 

- розміщуйте не слова, а образи; 
- суворо дотримуйтеся маршруту; 
- розміщуйте матеріал в добре знайомих місцях; 
- місця повинні бути добре освітлені; 
- не розміщуйте нічого всередину; 
- колір на колір не накладайте; 
- дотримуйтесь контрастність; 
- майте в своєму розпорядженні велике число місць. 
9. Метод парадоксальних перетворень 
Цей метод сприяє активному розвитку уяви та асоціативного мислення дітей. Суть 

методу парадоксальних перетворень полягає в доборі неймовірних та невластивих ознак до 
слів, які потрібно запам’ятати. Важливо, щоб дібрані ознаки були яскравими, 
незвичайними, кумедними. 

10. Метод трансформації 
Метод трансформації – це метод, в якому за допомогою взаємодії логічного мислення 

та уяви відбувається перетворення уявного образу чи символу. Даний метод був 
розроблений І. Ю. Матюгіним, засновником російської «Школи Ейдетики». Суть його 
полягає в тому, щоб спочатку уявити те, що нам необхідно запам’ятати, а потім подумки 
перетворити його в інший образ. Трансформація може відбутися за формою, розміром, 
об’ємом, кольором тощо. 

11. Акровербальний метод 
Акровербальна техніка – спеціальний метод, що дає можливість запам'ятовувати 

інформацію, яку важко закарбувати в пам’яті через її видозміну. 
Суть акровербального методу полягає у складанні кумедних віршиків чи фраз, які 

містять у собі якусь зашифровану інформацію. 
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12. Метод піктограм. 

Метод піктограм направлений на збагачення словникового запасу та розвитку 

мовлення учнів. 

Піктограми – це прості знаки чи малюнки, які використовуються для 

запам’ятовування окремих слів, фраз, віршів, оповідань тощо. 

Метод піктограм дієвий не стільки для записів і шифрування, скільки для 

запам'ятовування і подальшого пригадування будь-якого матеріалу. 

Сучасний вчитель повинен не тільки йти в ногу з часом, як зазначає В. Назарук, а 

навіть й випереджувати педагогічну науку, кожного разу заходячи в клас, як в лабораторію, 

завжди готову до експериментів [26]. 

Використання елементів образного мислення, їх співвідношення на змістовій основі 

з абстрактними поняттями є для учнів перехідним щаблем від розумових дій з конкретним 

матеріалом до розумових дій з абстрактними поняттями. Конкретно-образні методи 

сприйняття допомагають краще осмислити матеріал, оскільки, за висновками тих же 

психологів, осмислене запам’ятовування у 22 рази успішніше механічного. 

Саме в цей момент на допомогу вчителеві приходить ейдетика, особливий вид 

пам’яті, що являє собою наочні образи, які виникають у результаті впливу на органи чуття 

зовнішніх подразників [9]. 
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Abstract. This article explores the conceptual and methodological features of the hermeneutic tradition in 

the representation of various philosophical ideas. 

 

 

The increase in the subject field of hermeneutics, which is expressed in the inclusion of the 

problem of interpreting the semantic structures of the constituent elements of linguistics in the 

framework of an analytical study, dates back to the end of the 18th and beginning of the 19th 

centuries, and is associated with the name of one of the founders of linguistics, the German 

philosopher and philologist W. Humboldt. Exploring the vast heritage of philosophical and 

linguistic literature, the scientist made an attempt to integrate two separate directions, within the 

framework of two fundamental works, namely “On interpretation and the methodology used by 

it, based on the principle of dialogue as a way of analyzing linguistic structures. The points of 

contact between linguistics and hermeneutics become a common basis for the emergence of a 

completely new philosophical category of understanding, which is the ultimate goal of any 

cognitive and communicative process. An important feature in the philosophical and 

hermeneutical population of Humboldt is not only the problem of understanding as such, 

expressing the ability of a general understanding of the essence of the content of a certain narrative, 

but also the consideration of the phenomenon of natural language learning, as well as the 

development of new language structures that do not fit into one or another contextual background 

from the point of view view of the logic of the story. 

The expansion of the field of hermeneutics makes it possible to prepare fertile ground for 

the transformation of the latter into one of the most effective methodological systems, which has 

gained recognition in the field of various private scientific disciplines. The outstanding German 

philosopher Friedrich Schleiermacher, establishing it as an independent scientific discipline, made 

a significant revolution in hermeneutics, previously an exclusively external methodological tool 

of the humanities. The introduction of a completely new methodological tool - the "hermeneutic 

circle" made it possible to develop a completely innovative approach to understanding, which 

consists in the sequential consideration of a separate part in relation to the whole, which is 

something more than a simple sum of its individual components. 

Understanding, therefore, according to Schleiermacher, is a sequential process of cyclic 

movement from the whole to its individual parts, and then from its individual parts to the whole. 

Translating the works of Plato into German, the German philosopher is faced with the problems 
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of translation, whose sharpness is especially pronounced when searching for words that are 

relevant in meaning to the original and have the same semantic determinants in their content. 

Philosophical hermeneutics arises as an opposition to Aristotelian poetics, within which the 

form and the philosophical and aesthetic role of narration and interpretation are assigned a central 

and leading role. Thus, according to the supporters of poetics, the ultimate goal of philology was 

assigned not to deciphering and exposing the semantic basis of the text, but to describing the 

emerging set of emotional and sensory influences aimed at the addressee, the memorization and 

transmission of whose content directly refers to the properties of the latter. The German 

philosopher and linguist Friedrich Schlegel expresses a claim to philology as a “non-

understanding science” that does not set itself the task of revealing the hidden and deep meanings 

of the text, opposing it to philosophy, designed to both reveal and dissect meanings and meanings. 

The subject of Schleiermacher's philosophical hermeneutics is the text as a space for the 

explication of certain judgments, but as a monument, at the base of which lies the inner world of 

the author. According to the hermeneutic logic of Schleiermacher, any text is based on a complex 

of two characteristic narrative lines, guided by which the interpreter either adheres to all 

normative-linguistic imperatives, or deviates from the traditional rules for deciphering the text, 

based on the individual set of author's images and their meanings. However, following the 

traditional rules, or deviating from them in favor of the author's method of understanding, is not a 

sufficient basis for a complete hermeneutical grasp of the semantic component of the text.  

Hence, there is a need to apply a completely new approach that allows comprehending the 

text, starting from the attempt of the total reincarnation of the hermeneutic into the position of the 

author, who has invested the original authentic meaning and decoding systems that indicate a 

certain manner of presentation. Thus, close attention is paid to the intuitive component, which is 

an integral part of cognition as such and capable of building an approximate phenomenological 

structure of the textual reality generated by the author. The ability to "divinatio", which is an 

expression of the transformation and reincarnation of oneself into the mental and emotional-

sensory construction of the other, who initially set the hermeneutic intention for a correct and 

relevant interpretation, allows for a comprehensive approach to understanding the text through a 

permanent appeal to the hermeneutic circle. The cyclicity and changeability of the hermeneutic 

circle in relation to the semantic interaction of the part and the whole demonstrates the absolute 

impossibility of interpreting the text without referring to it again until a coherent picture is built 

that is consistent with all the smallest semantic components. 

Comprehending the experience of previous thinkers, the German philosopher Wilhelm 

Dilthey focuses his attention on the hermeneutic concept of Schleiermacher, criticizing the 

insufficient breadth of the field of hermeneutic discourse and the limited methods of interpretation. 

According to Dilthey, the subject of hermeneutics is not only texts as monuments of human culture 

and civilization, but also creativity as such, which has no textual, semantic, or semiotic expression. 

Thus, under the gaze of Diltius' philosophical hermeneutics, the whole totality of human 

experience, presented in the form of artistic and musical works, the personal experience of each 

individual and the palette of all kinds of sensations and experiences, falls. From this it follows that 

the main basis of Diltius' hermeneutics is not the epistemological aspect, but the 

phenomenological one, which in many ways expands the research field, capturing the aesthetics 

and philosophy of life.  

The power of fantasy, imagination, intuition and the free flight of creativity, which are 

imperative conditions for understanding the author's mentality and life sense, begins to come to 

the fore. The mental space generated by the author is embedded into the text in an exceptionally 

fragmentary way, since the means of language used today are not able to convert a specific and 

intangible product of consciousness - a thought into the format of sign-symbolic systems. The task 

of hermeneutics, according to Dilthey, is to unfold the meaning by comprehending the spirit of 

the author and gradually expanding the intelligible extent of the mental space. One of Dilthey's 
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decisive steps is the refusal to consider the content of the work through the prism of subject-object 

relations that undermine the unity of consciousness, perception and comprehension of meaning. 

Thus, the philosopher blurs the demarcation boundaries between the author and the hermeneutic, 

turning them into a single matrix of mental experiences. As a result, a characteristic feature of 

Dilthey's hermeneutics is the rejection of previous prejudices that consider the subject and 

methods of hermeneutics inseparably from a linear approach that does not see the synergetics of 

unity and diversity of factors that affect the comprehension of meaning and understanding. 
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Аnnоtаtiоn: The article reveals the role of the most significant national values of the Uzbek people in the 

spiritual and social development of the individual, the shortcomings of the spiritual and moral education 

of young people are considered as a pedagogical problem that requires an effective solution. 

 

 

INTRОDUСTIОN 

From the first days of our independence, the most important task, raised to the level of state 

policy, was the revival of that huge, invaluable spiritual and cultural heritage, which was created 

by our ancestors for many centuries. 

We consider the revival of spiritual values as an organic, natural process of the growth of 

national self-consciousness, a return to the spiritual origins of the people, its roots. 

With the acquisition of political independence and freedom, our people have become the 

true masters of their own destiny, the creator of their own history, the bearer of their original 

national culture. 

However, it must be emphasized that the return and restoration of spiritual and sacred 

religious values and traditions for us, the knowledge of ourselves took place in difficult  

conditions - the conditions of the collapse of the old imperial system and the formation of new 

social relations1. 

After more than a century of totalitarian dependence, this process at first quite naturally took 

place as a kind of "denial of negation." But we were aware that a simple denial of the values of 

the former system contains the danger of political and cultural extremism, which has no creative 

program. At the same time, a spontaneous and reckless return to the values, traditions and ways 

of the past can lead to another extreme - to the rejection of modernity, the denial of the need to 

modernize society. 

RЕSULTS АND DISСUSSIОN 

Historical experience, the continuity of traditions - all this should become the values on 

which new generations are brought up. It is no coincidence that our culture has become a center 

of attraction for all mankind: Samarkand, Bukhara, Khiva are places of pilgrimage not only for 

scientists and art connoisseurs, but for all people of the Earth who are interested in history and 

historical values. 

Thanks to the efforts of Uzbek scientists, many of the most important pages of our history, 

especially the era of the Temurids, were rediscovered. It is important to remember that the tasks 

of "rehabilitating" our past as a whole have already been completed; now the main task is scientific 

objectivity and impartiality of historical analysis. 

I would especially like to say about the celebration of the anniversary of Amir Temur. How 

many times in past years, when reading and hearing about “Temur the Conqueror”, about “Temur 

                                                            
1 Nazhmidinova K. National moral culture in family education in Uzbekistan // Intelros Journal Club "CredoNew" 

No. 4, 2018. 
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the Destroyer”, we asked ourselves: “How could such a flourishing of culture and economy on 

our land be possible under him?” Only after gaining independence, we were able to pay tribute to 

our great ancestor. In this aspiration, we were supported by our Central Asian neighbors, the 

cultural international community, and this is not accidental - the personality of Temur is the 

property not only of his descendants, but of all the peoples of our region, of all civilized mankind1. 

The ethnic, cultural and religious tolerance of our people is another inexhaustible source of 

spiritual rebirth. For millennia, Central Asia has been the center of the meeting and coexistence 

of the most diverse religions, cultures and ways of life. Ethnic tolerance and openness have 

become natural norms necessary for survival and development. Even those who conquered these 

territories not only bowed to the culture of the peoples of Central Asia, but also carefully adopted 

the traditions and elements of the statehood that existed in this territory. 

It was on this land that the global mutual enrichment of world cultures took place over many 

centuries. Here, for centuries, nomadic peoples coexisted with settled peoples, Iranian tribes - with 

Turkic ones, Muslims - with Christians and Jews. And for the last two centuries, when even states 

that consider themselves “civilized” and “enlightened” have stained themselves with mass 

pogroms and religious persecution, the land of Uzbekistan not only remained a place of peaceful 

unification of peoples and cultures, but also gave shelter to representatives of persecuted peoples. 

Thanks to the reforms and renewal of our social life that have begun, powerful layers of 

spiritual culture have opened up, dramatically changing the people's psychology in the direction 

of patriotism, national pride, and openness to the whole world. This is the first sign of the power 

of the Spirit of the people, which is so bright and original that it not only does not fear integration, 

but, on the contrary, strives to be an organic particle of the world community. 

The most important outcome of the five years of independence was the laying of the 

foundations of the "Common Home" for all peoples, the emergence of a new multi-ethnic 

community. The core of this community was the universal essence of Uzbek culture, the revival 

of moral values and national identity. 

The revival of the Spirit of the Uzbek people, the formation of the moral ideals of the nation 

are a phenomenon in which the deeply national is inextricably linked with the universal. Without 

losing their identity, the peoples living in Uzbekistan acquire a single mentality, a common 

philosophy of behavior. Hence - a single moral core, which throughout the years of independence 

has been a source of interethnic harmony. 

Historically belonging to the family of Turkic peoples, our people resolutely rejected the 

temptations of pan-Turkism and the chauvinistic idea of the "Great Turan". For us, Turan is a 

symbol of the cultural, and not the super-political community of the Turkic-speaking peoples of 

the region. In addition, common cultural, historical and anthropological roots unite us with the 

Tajik people, which gives us every right to consider our culture to some extent a unique synthesis 

of Turkic and Persian cultures in Central Asia. Possessing such a heritage, Uzbekistan can and 

should become the initiator of the cultural integration of the countries of Central Asia. Combining 

a high, by regional standards, level of urbanization, industrialization and provision of scientific 

and technical personnel, on the one hand, with a deep traditionalism of the way of life, Uzbekistan 

can also act as an intermediary in the dialogue between East and West, a symbol of the spiritual 

connection of many civilizations . 

The revival of the spiritual and religious foundations of society, the culture of Islam, which 

has accumulated thousands of years of experience in the moral formation of our people, was an 

important step towards self-determination, gaining historical memory, cultural and historical 

unity. Old mosques are being reconstructed and new ones are being built; the network of 

educational institutions is expanding; published religious literature2. 

                                                            
1 Informational and analytical report of the Center "Izhtimoiyfikr" based on the results of a sociological study "Youth 

of Uzbekistan: life values, morality, social guidelines" 2018 
2 www.ziyonet.uz 
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The process of revival of the national traditions of Islam, its culture has proved the 

legitimacy of the rejection of any "import" of Islam from outside, of the politicization of Islam 

and the Islamization of politics. The Muslim culture of Movarounnahr has absorbed the spirit of 

ethnic tolerance and openness; it is no coincidence that its ideal, captured in the works of Farabi 

and Ibn Sino, was the Ideal City - a community of people united not only on religious, but also on 

cultural and moral foundations. Freedom of religion, enshrined in our Constitution, not only 

dispelled ridiculous fears about a possible total "Islamization" of Uzbekistan, but also contributed 

to the revival and normal development of other religious movements. In addition, understanding 

the spiritual identity of Central Asian Islam requires a deep study of pre-Islamic culture as part of 

our cultural wealth. 

СОNСLUSIОN 

Spiritual revival is the emergence of a new generation of creative intellectuals, whose 

thinking determines the spirit of independence. The rejection of old frozen dogmas is not, in our 

understanding, a rejection of one's historical past. This is a rejection of one-sidedness and 

narrowness of thinking. In its development, national thought is called upon to turn to the tasks of 

cultural construction on a global scale, to be keenly interested in the fate of other peoples, their 

relationships, to penetrate into the very depths of their lives, to take into account national interests. 

The future of our people primarily depends on itself, on the spiritual energy and creative 

power of its national consciousness. The natural desire for material well-being should not obscure 

the need for the spiritual and intellectual growth of the nation. Spirituality and enlightenment have 

always been the strongest distinguishing features of our people throughout its long history. 
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ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО 

ВІРОВЧЕННЯ ТА НАУКОВОГО ЗНАННЯ  

В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
 

Середньовіччя можна розділити на декілька періодів. Перший – раннє середньовіччя, 

хронологічні рамки якого охоплюють V–ХІ ст., і який характеризується відтоком населення 

з міст до сільської місцевості, професійним і соціальним розділенням, юридичним хаосом. 

Другий період – зріле середньовіччя, з ХІІ до сер. ХІІІ ст. Визначальними факторами 

розвитку цього періоду можна назвати становлення Європейських міст і хрестові походи. 

Третій період – пізнє середньовіччя з кінця ХІІ до початку ХV ст. «Це час появи готичної 

архітектури, класичних середньовічних університетів (Оксфорд, Сорбонна) та подальшого 

розвитку схоластики (Фома Аквінський (1225–1274))» [5] тощо. В середньовічний період 

пануючою формою культури була саме релігійна світоглядна культура, на що вказує 

Соломатін В. А.: «Епоху Середньовіччя в нашій культурологічній періодизації, можна 

назвати епохою релігії» [6] 

Наукове знання середньовіччя спиралося на богословські засади і залежало від 

теології, а наукові дослідження звершувались з релігійною метою і лише представниками 

духовенства. Середньовічні учені-філософи були цілком компетентні в набутих наукових 

знаннях свого часу, але їх було не достатньо для появи відомої нам науки. Науково-

пізнавальні дослідження середніх віків звершувалося здебільшого із релігійною метою, що 

формувало своєрідну підлеглість раціо вірі (тобто мета випереджає процес), що 

простежується у вченні Аристотеля, яке було основою програм середньовічних 

західноєвропейських університетів. І. Барбур зазначає, що: «Аристотель дає 

термінологічне пояснення істинної форми, раціональної структури предмету та мети, яку 

він виконує. …  Остаточний результат руху, Аристотеля цікавив більше ніж сам процес» 

[2], упускаючи деталі змін у процесі, вся увага зосереджувалася на меті. Основним 

завданням середньовічної науки, було розуміння та споглядання сенсу тієї частинки, яка 

має деякий стосунок до загального і стосунок до Бога. 

Подібну підлеглість науки богослів’ю можна побачити у діяльності Роджера Бекона 

(1214–1292), для якого перцепція і знання математики були серцевиною пізнання. Р. Бекон 

був переконаний, що якщо богослов бажає розуміти Писання як джерело всезнання, то 

мусить знати устрій цього світу, а математика цьому сприяє. Д. Брук говорить і про іншу 

підлеглість науки богослів’ю у середньовіччі і наводить у приклад діяльність Фоми 

Аквінського (1225 –1274), якому наче вдалося синтезувати арістотелівську та християнську 
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доктрини, що є сумнівним. Та й сам Ф. Аквінський розумів, що це утопія, а там де це 

теоретично було можливо, переважали вимоги віри, про що свідчать слова: «Оскільки 

благодать не позбавляє природи, але вдосконалює, належить, щоб природний розум служив 

вірі, так як і природна схильність волі належить любові» [3]. Спостерігається певна 

зверхність та ультимативність віри стосовно розуму, проте не настільки однозначними 

були процеси пізнання в середні віки, оскільки були мислителі іншої формації, чиї зусилля 

були направлені на спроби поєднання релігійної віри та раціонального мислення. 

Одним з таких діячів Церкви був блаженний Августин (354–430), вчення якого 

завдало новий, теологічний дискурс мислення на багато десятиліть вперед, кардинально 

відмінний від рафінованого давньогрецького, де Сократ, Платон, Аристотель намагалися 

раціонально інтерпретувати міфологію. Блаженний Августин вважає, що: «Невігластво 

християн стосовно природничих наук не страшно, якщо вони знають одну річ, а саме, що 

світ створений Богом» [4], втім продовжує, що: «Знання в будь-якому випадку краще, ніж 

невігластво, але недостатнє знання може бути гірше цілковитого невігластва, тому що, 

використане як аргумент на користь християнства, воно може зашкодити репутації 

християнина в очах невіруючого» [4]. Однак віра августинійців передбачає певне 

застосування іманентного людині розуму. Віра у, навіть слово Самого Бога, передбачає 

попередню віру у певну закладену віруючим формулу (догму). Тобто той, кого покликано 

до віри (словом Божим наприклад), мусить бачити спершу в своїх формулах деякий сенс. 

Формули (у які вірять) тут виступають як предмет зві́рення (із словом Божим). І акт віри не 

здійсниться, якщо не буде достатньо аргументів, що предмет віри (словом Боже) доцільний. 

Значить якщо я не знаходжу сенс у своїх формулах, то не можу вірити у слово Боже і акт 

віри не здійснився. 

Вагомий внесок у справі пошуку консенсусу між розумом і вірою, здійснив 

французький філософ П’єр Абеляр (1079–1142). Вершину піраміди розуміння 

віровчительних істин та церковних догм у його філософсько-теологічній концепції 

відведено розумові та осмисленню догматики. Французький богослов писав: «Наука 

розмірковування, найбільш значима для заглиблення у будь-які питання, наявні у 

Священному Писанні, та для їх вирішення» [1]. Посилаючись на бл. Августина, філософ 

вказував, що діалектика дає можливість роз’яснення всіх сумнівів у раціональному 

дослідженні, дає таке знання, яке слід назвати знанням. «Наука наук, котра називається 

діалектикою, – пише Абеляр, – навчає вчити і вчитися» [1]. З вищевикладеного можна 

зрозуміти, що незрозумілі місця у Священному Писанні повинно і необхідно осмислювати 

не лише вірою і молитвою, а й досліджуючи логічно-інтелектуальними способами. Доказ 

такого міркування П. Абеляр вбачав у діяльності Ісуса Христа, Який: «перемагав юдеїв у 

приватних дискусіях і придушував їх наклепи як Писанням, так і раціональним доказом, і 

що укріплював віру у Себе не лише чудесами а й силою слів. …Вирішивши наставити нас 

власним прикладом, яким чином ми повинні навертати до віри з допомогою розумних 

доказів…» [1]. 

У своєму «Діалозі між філософом, юдеєм та християнином», П. Абеляр знову надає 

перевагу розумові, говорячи від імені філософа, що «…головним для філософа є 

дослідження істини з допомогою розуму» [1], про що незадоволено висловлювався у свої 

листах до П. Абеляра очільник чернечого ордену Бернард Клеровський (1090–1153), 

говорячи: «…Людський розум захоплює собі все, не лишаючи нічого для віри. Він 

намагається осягнути те, що вище за нього, він досліджує те, що сильніше за нього, він 

вривається у Божественне…» [1]. 

Висновки. Отже, на підставі вищезазначеного, можна стверджувати, що 

визначальним чинником, котрий характеризував духовне життя періоду Середньовіччя і 

його культурний контекст науки, було християнське віровчення і богослів’я, мудрість 

якого узгоджувалася з Божественним Одкровенням. Філософія (наукове знання/наукове 
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пізнання) вважалася мудрістю нижчого виду, середньовічні засади якої формувалися 

християнською теологію та вченням отців церкви. Сфера діяльності філософії була 

духовною, з її найвищою сходинкою – Богом, а теологія отримала преференцію вищого 

знання, що спостерігається на прикладі вчення Августина, де віра отримує першість перед 

розумом. Головне завдання середньовічного вченого (філософа) зводилося до пошуків 

узгодження задокументованого наукового знання з приписами Священного Писання. 

Ретроспективний огляд історії наукового знання середньовіччя, дає підстави стверджувати, 

що науково-теоретичний інтерес науки поступився місцем релігійно-моральним пошукам, 

проблема пошуку істини вирішувалася не наукою чи філософією, а лише теологією. Речі 

розглядались з точки зору їх практичної користі, а не в їх об’єктивній системі координат, 

що породило особливе ставлення до знання, метою якого стало прагнення зрозуміти сенс 

явищ і речей не у відповідності до їх емпіричної очевидності (яка з погляду сьогодення 

детально вивчається і розкривається природничими науками), а в контексті їх мети і 

способу буття. 
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