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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

МЕТОД ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО 

ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ МЕТАЛУ 
 

Вовк Я. С., 

студент фізико-математичного факультету 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 
 

Ляхман А. В., 

студент фізико-математичного факультету 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 
 

Штофель О. О., 

викладач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 
 

На даний час стрімке зростання швидкості технічного прогресу 

вимагає більш ретельного вивчення структури металу за менший час 

діагностування об’єкту. Адже, для визначення залишкового ресурсу 

певних металічних об’єктів необхідно здійснити трудомісткі, 
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довготривалі та іноді досить дорогі підходи діагностування. Існують 

традиційні методи діагностики: діагностика неруйнівним контролем та 

діагностика методами руйнівного контролю. Руйнівні методи є найбільш 

точними і результати, отримані в процесі їх виконання, максимально 

наближені до реальних фізичних характеристик матеріалів. Нажаль, 

далеко не завжди їх можна застосувати на практиці, тому найбільшого 

поширення отримали методи неруйнівного контролю. Проте традиційні 

методи досліджень по-перше, не дають досить точну кореляцію структури 

і властивостей і вимагають трудомісткої підготовки зразків і численних 

іспитів відповідно до нормативно-технічної документації. По-друге, у ряді 

випадків просто недопустима або неможлива вирізка зразків для 

випробування з діючих об'єктів машинобудування [1]. 

До одного із сучасних підходів вивчення структури можна 

віднести метод фрактального аналізу, який в подальшому може увійти до 

одного із основних методів діагностування металічних об’єктів. Метод 

фрактального аналізу набув цікавості і в металознавстві починаючи із 

робіт В. С. Іванової [3]. 

Фрактал – це нескінченно самоподібна геометрична фігура, кожен 

фрагмент якої повторюється при зменшенні масштабу. Термін був 

введений Бенуа Мандельбротом ще у 1975 році для позначення 

нерегулярних самоподібних множин, які не зручно описувати звичайною 

геометрією. Основні властивості фракталів: мають тонку структуру 

(містять довільно малі масштаби), занадто нерегулярні, щоб бути 

описаними традиційною геометричною мовою, мають деяку форму 

самоподібності, допускаючи наближену та мають дробову «фрактальну 

розмірність» [2]. 

В основі методу фрактального аналізу лежить поняття 

розмірності Мінковського. Поняття розмірності та метод застосування 

описаний у роботах [4], [5]. Метод фрактального аналізу застосовується 
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до знімку (картинки) структури і співставляється з харатеристиками даної 

структури. В роботі проведений аналіз та пошук взаємозв’язків 

фрактальних розмірностей з еталонами мікроструктури сталі за 

державним стандартом ГОСТ 8233-56. Даний пошук кореляцій в 

подальшому дає можливість коректно застосовувати фрактальний аналіз 

до різних мікроструктур. 

Кількісна характеристика основних елементів мікроструктури: 

перліту, мартенситу, нітридів і карбідів проводиться на підставі 

зіставлення структури із зразками відповідних шкал цього стандарту 

ГОСТ 8233-56. При цьому оцінку нітридів, карбідної сітки і карбідної 

неоднорідності проводять порівнянням найгіршого за включеннями поля 

зору, що зустрічається при перегляді площі шліфа, з відповідними 

шкалами цього стандарту.Для більш точного кількісного 

металографічного аналізу структурних складових застосовують лінійний 

або планіметричний метод. Вважаючи метод фрактального аналізу 

адаптованим на зіставлення розмірів зерен (ГОСТ-5639-82) з фрактальною 

розмірністю границь рис. 1 [6], застосуємо метод і для ГОСТу 8233-56. 
 

 
 

а б 

Рис. 1. Зіставлення розмірів зерен (а) (ГОСТ-5639-82) з фрактальною 

розмірністю кордонів (б). 
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Отримані фрактальні розмірності для шкал основних елементів 

структури сталі – перліту, мартенситу, нітридів і карбідів занесені у 

відповідні таблиці (Таблиця 1 – Таблиця 7) та побудовані графіки 

залежностей на відповідних рисунках (рис.2 – рис. 8). 

 

Таблиця 1 

Визначення фрактальної розмірності дисперсності пластинчастого D1 

і зернистого D2 перліту – при збільшенні 1000 

 

Бал 

зерна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D1 1,816 1,804 1,809 1,814 1,818 1,812 1,796 1,790 1,785 1,780 

D2 1,786 1,743 1,766 1,738 1,742 1,749 1,729 1,717 1,707 1,695 

 

Таблиця 2 

Визначення фрактальної розмірності розмірів голок мартенситу D3 – 

при збільшенні 1000 

 

Бал 

зерна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D3 1,791 1,804 1,801 1,798 1,785 1,797 1,804 1,793 1,795 1,775 
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Рис. 2. Зв'язок фрактальної 

розмірності із перлітними шкалами 

табл. 1. 

Рис. 3. Зв'язок фрактальної 

розмірності із мартенситною 

шкалою табл. 2. 

 

Отже, рис. 2. виявлено схожу кореляцію для дисперсності 

пластинчастого D1 і зернистого D2 перліту – при збільшенні 1000. На рис. 

3 явної залежності розмірів голок мартенситу D3 – при збільшенні 1000 не 

виявлено. 

 

Таблиця 3 

Визначення фрактальної розмірності нітридів D4 – при збільшенні 500 

 

Бал 

зерна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D4 1,397 1,42 1,425 1,436 1,444 1,455 1,47 1,481 1,498 1,52 

 

Таблиця 4 

Визначення фрактальної розмірності карбідної сітки D5 при 

збільшенні 500 та карбідної неоднорідності D6 – при збільшенні 100 

 

Бал зерна 1 2 3 4 5 6 

D5 1,831 1,787 1,781 1,787 1,786 1,783 

D6 1,811 1,79 1,785 1,796 1,794 1,792 
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Рис. 4. Зв'язок фрактальної 

розмірності із нитридною шкалою 

Рис. 5. Зв'язок фрактальної 

розмірності із карбідними шкалами 

  

Отже, виявлено лінійну залежність фрактальної розмірності 

нітридів D4 – при збільшенні 500 рис. 4. На рис. 5 спостерігаємо схожу 

динаміку зміни фрактальної розмірності карбідної сітки D5 при 

збільшенні 500 та карбідної неоднорідності D6 – при збільшенні 100. 

 

Таблиця 5 

Визначення фрактальної розмірності співвідношення фериту і 

перліту D7 в структурі незалежно від характеру перлитових ділянок 

(пластинчастий, зернистий, сорбітообразного) – при збільшенні 100 

(середній відсоток площі, зайнятої перлітом) 

 

Бал 

зерна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D7 1,758 1,717 1,737 1,738 1,746 1,771 1,771 1,774 1,783 1,777 

% 0 5 20 35 50 65 75 85 95 100 
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Таблиця 6 

Визначення фрактальної розмірності співвідношення мартенситу 

(середній відсоток площі, зайнятої мартенситом) і троститу в 

структурі – при збільшенні 500 

 

Бал 

зерна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D8 1,783 1,726 1,726 1,731 1,727 1,712 1,708 1,739 1,775 1,809 

% 100 99 97,5 95 90 85 75 50 25 0 

 

 
 

Рис. 6. Зв'язок фрактальної 

розмірності із перлітно-ферітною 

шкалою 

Рис. 7. Зв'язок фрактальної 

розмірності із мартенситно-

трооститною шкалою 

 

Отже, на рис.6 виключаючи нульову точку, де частка перліту є 

0%, спостерігаємо лінійну залежність фрактальної розмірності та 

співвідношення фериту та пеліту, що в подальшому дає в повній мірі 

використовувати метод фрактального аналізу до ферито-перлітних 

структур. На рис. 7 явної залежності фрактальної розмірності 

співвідношення мартенситу і троститу в структурі не спостерігається. 
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Таблиця 7 

Визначення фрактальної розмірності співвідношення зернистого 

(середній відсоток площі, зайнятої зернистим перлітом) і 

пластинчастого перліту – при збільшенні 500 

 

Бал 

зерна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D9 1,794 1,768 1,73 1,755 1,766 1,737 1,717 1,727 1,727 1,744 

% 0 5 20 35 50 65 85 90 95 100 

 

При визначенні фрактальної розмірності співвідношення 

зернистого і пластинчастого перліту – при збільшенні 500 (рис. 8) не 

спостерігається явної залежності. 

 

 
Рис. 8. Зв'язок фрактальної розмірності із шкалою співвідношення 

зернистого і пластинчастого перліту 

 

Таким чином, отримані залежності фрактальної розмірності із 

дисперсності пластинчастого D1 і зернистого D2 перліту, фрактальної 
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розмірності нітридів D4 та фрактальної розмірності співвідношення 

фериту і перліту D7 в структурі дають можливість в подальшому 

працювати із ферито-перлітними структурами, а також визначати 

кількість нітридів в сталі. 

 

Література: 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ У МІСТІ 

ПОЛТАВА 

 

Калінська А. Ю., 

студентка інституту архітектури 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Кознарська Г. Є., 

кандидат архітектури, 

доцент кафедри містобудування 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

У умовах швидкого розвитку науково-технічного прогресу 

змінюється стиль міського життя. Це зумовлює нові вимоги щодо 

формування середовища. Одним з найвагоміших осередків міста є 

громадський центр, потенціал використання якого є надзвичайно високий: 

від вирішення побутових потреб споживача до задоволення їхніх 

культурних та соціальних потреб. Це ставить особливі вимоги до 

архітектурно-планувальної організації такого типу містобудівних 

об’єктів. 

Сучасний Громадський центр – це територія концентрованого 

розміщення закладів та підприємств обслуговування населення, 

адміністративних будівель у планувальній структурі населеного пункту 

[1, с. 12]. Окрім установ і організацій обслуговування, до складу 

громадських центрів планувальних зон слід включати адміністративні, 

бізнес-центри, об’єкти транспортної інфраструктури (транспортно-

пересадочні вузли, пішохідні зони, території зберігання транспортних 
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засобів тощо). Важливою ознакою громадського центру є привабливість 

та універсальність його простору. Це середовище є об’єктом духовного 

споживання, а також місцем накопичення і формування культурних та 

цивілізаційних цінностей [2, с. 168]. Функціонування громадського 

культурного простору насамперед залежить від: загальної доступності; 

безпеки використання (безпека руху і простору); високої інформаційної 

якості (сучасна архітектура, загальна естетика, узгоджена реклама) [3, с. 

211]. 

Останнім часом, функцію громадських центрів поступово 

перебирають на себе торгово-розважальні центри, які інтенсивно 

зводяться у більшості міст України. Вони притягують мешканців більш 

сучасними і атрактивними складовими: гарний і просторий інтер’єр, 

кінотеатри 3D, Imax, VR-заклади, інтерактивні кафе, конкурси, майстер-

класи, театральні дійства тощо. На відміну від громадських центрів, 

торгово-розважальні є комерційними об’єктами, тому не містять 

соціальної складової. Окрім цього, мають ряд планувальних недоліків: 

орієнтація тільки на власників автомобілів, відсутність пішохідної 

доступності, неузгодження з основними елементами міста. Ці недоліки 

можна вирішити, розглядаючи торгово-розважальні заклади, як 

багатофункціональні комплекси в структурі громадських центрів. 

Розглядаючи функціонально-планувальну організацію міста 

Полтава, слід виділити три торгово-розважальні центри (ТРЦ), та сім 

торгових центрів (ТЦ). Нажаль, жоден з них не містить всіх складових 

сучасного громадського центру (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Схема розташування існуючих торгових та торгово-розважальних 

центрів у м. Полтава. 

 

Основний недолік ТРЦ Полтави – невдале розташування у 

планувальній структурі міста, що зумовлює неможливість забезпечити 

розвиток повноцінних громадських центрів на базі існуючих 

багатофункціональних. Головними причинами є: розміщення поблизу 

магістралей міського та державного значення, відсутність можливості 

проведення масових громадських заходів, незручне формування 

пішохідних зв’язків між об’єктами та комплексами обслуговування, 

зупинками громадського транспорту та транспортними вузлами, відсутнє 

забезпечення організації різноманітних функцій, що мали б містити 

розвинений набір об’єктів обслуговування, а також місць для 

короткотривалого відпочинку. 

При закладенні багатофункціональних центрів необхідно 

враховувати перспективи розвитку навколишніх територій, щоб у 

подальшому, всі елементи міста були узгоджені між собою і максимально 

задовольняли потреби мешканців. Аналізуючи розташування сельбищних 
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територій міста Полтава, можна запропонувати кілька ділянок для 

формування громадських центрів (Рис. 2.) 

 
Рис. 2. Схема розташування пропонованих громадських центрів у м. 

Полтава. 
 

Однією з пропонованих ділянок для формування громадського 

центру є територія, яка розташовується в Київському районі, майже в 

центральній частині міста, на теренах Пушкарівських ставків. Дана 

ділянка розташована в пішохідній доступності від історичного ареалу 

міста, яка є органічно пов’язана з соціально-планувальною структурою 

міста.  Також, за своєю планувальною організацією території, відповідає 

вимогам комунікативної функції громадського центру, в якій буде 

сформований розвинений пішохідний простір (відкриті площі, пішохідні 

вулиці та ін). Територія вже має свої прокладені пішохідні шляхи, 

людьми, які кожен день там проходять, тому важливо підкреслити та 

вдосконалити вже існуючу структуру ландшафтного поділу території. 

Необхідно, також, передбачити проїзд через водойми таким чином, щоб 

об’єднати два мікрорайони між собою, тим самим забезпечити 
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транспортну доступність до даної території. Окрім цього, на даній 

території пропонується вдосконалити водну структуру, привести її в 

презентабельний вид, так як там відсутні очисні споруди, і вода постійно 

застоюється. Сам громадський простір багатофункціонального центру 

сформувати на основі єдиної пішохідної території, що забезпечуватиме 

взаємозв’язок об’єктів центру, безперервність пішохідних комунікацій в 

межах всіх складових комплексу, зручність пішоходів до зупинок 

транспорту та озеленення різних рекреаційних майданчиків. 

При планувальній організації території громадського центру, для 

реалізації комунікативної функції потрібно передбачити формування 

розвинених пішохідних просторів, які мають: 

1. Забезпечувати можливість організації та проведення масових 

громадських заходів (політичних, святкових, спортивно-розважальних, 

тощо). 

2. Формувати зручні пішохідні зв’язки між об’єктами обслуговування, 

зупинками громадського транспорту, що забезпечують зв’язок даної 

території з містом та приміською територією. Для людей, що одночасно 

перебувають у пішохідній зоні, норма площі території має складати не 

менше ніж 20 м2 на одну особу [1, с. 30]. 

3. Забезпечити організацію різноманітних функцій, що містять 

розвинений набір об’єктів обслуговування, а також місць для 

короткотривалого відпочинку. 

4. Створити індивідуальний архітектурний образ. 

5. Забезпечити збереження ландшафтно-рекреаційної території. 

Виходячи з цих досліджень можна сказати, що при закладенні 

даного громадського центру можна буде забезпечити закладами, 

підприємствами обслуговування, відпочинковими, спортивними, 

дитячими майданчиками, парком населення населеного пункту та поза 

його межами. Тим самим створивши місце не тільки торгівельно-
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розважального призначення, а й місце для соціально незахищеного 

населення. 

Отже, формуючи систему громадських центрів міста необхідно 

враховувати, насамперед, пішохідну та транспортну доступність, 

забезпечення об’єктами обслуговування та соціальної інфраструктури, 

озеленення рекреаційних майданчиків. При закладені 

багатофункціональних комплексів слід застосовувати комплексний підхід 

до організації території, враховувати містобудівні умови розташування і 

узгоджувати їх з існуючою планувальною структурою міста. 
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Актуальність роботи. Для підвищення рівня екологічної безпеки 

ґрунтового покриву необхідно вдосконалити існуючу схему моніторингу. 

Процес видобування корисних копалин із надер впливає на якість 

геологічного середовища, а в основному на педосферу. Сучасні методи 

моніторингу не дозволяють отримати повну, якісну інформацію, що до 

рівня екологічної безпеки земель, зокрема тих які знаходяться в зоні 

ризику забруднення. 

Метою роботи є розроблення схеми моніторингу ґрунтового 

покриву для територій, що знаходяться у зоні ризику забруднення 

важкими та легкими фракціями вуглеводнів, які є причиною 

безповоротної деградації земель. Також розроблення гнучкого методу 

контролю за рівнем впливу процесів буріння та видобутку на ґрунтовий 

покрив. 

Викладення основних матеріалів. Проблеми охорони 

навколишнього середовища від забруднення нафтою і нафтопродуктами 

(вуглеводнями) останнім часом стають все актуальнішими, що пов’язано з 

високою вартістю робіт під час застосування механічних, фізичних, 

хімічних та термічних способів очищення, а також з обмеженістю їх 

можливостей. Окрім того, щорічно збільшується кількість джерел 

надходження нафти і нафтопродуктів у навколишнє середовище. 

В процесі дослідження було встановлено досить важливий факт 

який полягає у тому, що забруднення земель (ґрунтів) нафтопродуктами в 

результаті діяльності автотранспорту суттєво відрізняється від розливів 
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нафти при видобутку та транспортуванні, бо при цьому у нижні горизонти 

нафтопродукти проникають поступово, по мірі зростання концентрації 

речовин на поверхні. В їх перелік входять практично всі автотранспортні 

підприємства, трубопровідний транспорт, підприємства нафтохімічної та 

нафтогазодобувної промисловості. Аварії, пов’язані з викидом 

вуглеводнів, трапляються як внаслідок відмови обладнання (найчастіше 

електрохімічна та біологічна корозія), так і несанкціонованого 

проникнення в трубопроводи [1]. 

Під час спорудження свердловин потенційними забруднюючими 

речовинами є: промивні рідини та тампонажні розчини; бурові стічні води 

і буровий шлам; пластові флюїди; паливно-мастильні матеріали та інші 

відходи спорудження свердловин. Перераховані впливи сприймаються 

різноманітними компонентами природного середовища, серед яких 

породи, між пластові води, ґрунтові води, ґрунти, поверхневі води. 

Відкачка нафти пов’язана з подальшим її збереженням на поверхні. 

Внаслідок поступової фільтрації виникає забруднення компонентів 

природного середовища [4]. 

За результатами проведених досліджень створена база даних про 

джерела забруднення земель (ґрунтів) нафтою і нафтопродуктами на 

території Івано-Франківської області та проведена експертна оцінка щодо 

можливих рівнів забруднення земель внаслідок діяльності джерел 

забруднення. 

Враховуючи думку експертів нами було прийнято рішення 

подальші дослідження проводити в межах Битківського нафтового 

промислу, де зосереджені об’єкти ймовірного нафтового забруднення 

ґрунтів від різноманітних видів господарської діяльності. 

Найбільша ймовірність забруднення земель у зонах впливу 

об’єктів нафтовидобутку, а також при аваріях на нафтопереробних 

заводах, насосних станціях та нафтопроводах. 
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На території Битків-Пасічнянського нафтогазового родовища 

було відібрано 50 проб ґрунтів, які за їх розміщенням по території 

поділені на чотири групи. 

До першої групи відносяться проби ґрунтів з нумерацією від 5-20. 

Вони поєднані відношенням до бурового амбару який був 

рекультивований 20 років назад. Забруднення ґрунтового покриву 

змінювалось внаслідок міграції важких та легких фракцій вуглеводнів. 

Територія, на якій відібрані проби ґрунту, знаходиться на вершині горба. 

До другої групи відносяться проби ґрунтів з нумерацією від 21-

30. Ці проби поєднані відношенням до бурового амбару який був 

рекультивований 10 років назад. 

До третьої групи відносяться проби з нумерацією від 31-40. Вони 

поєднані відношенням до бурового амбару який був рекультивований 

менше 5 років назад. 

До четвертої групи відносяться проби ґрунтів з нумерацією від 

41-50. Проби відібрані в селі Пасічна в зоні активного видобування 

нафти, а також її транспортування та зберігання. 

Проби ґрунту, відібрані в пунктах 1-4 є контрольними. 

Досліджувані ділянки на яких відбирались проби ґрунту 

характеризуються незначним рослинним покривом, великими 

«випаленими» ділянками, які утворились через міграцію легких фракцій 

вуглеводнів з джерела забруднення. 

Ґрунт, забруднений вуглеводнями, на досліджуваних територіях 

відрізняється маслянистістю, що унеможливлює його подальше 

використання для сільськогосподарських цілей. В процесі досліджень 

нами було встановлено, що на територіях нафтопромислів і уздовж 

нафтопроводів, ґрунти, поверхневі і підземні води забруднюються нафтою 

і нафтопродуктами та супутніми токсичними речовинами, що перетворює 

родючі землі в екологічно критичні екосистеми. Нафта являє собою 
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складну суміш органічних сполук: алканів (парафінові або ациклічні 

насичені вуглеводні), деяких циклоалканів (нафтенів) і ароматичних 

вуглеводнів різної молекулярної маси, а також кисневих, сірчистих і 

азотистих сполук. Характерними забруднювачами, що утворяться в 

процесі видобутку нафти, є вуглеводні (48 %), оксид вуглецю (32 %), 

тверді речовини (20 %) [2; 3]. 

Розміщення точок, процес відбору та аналізу проб ґрунтів, а 

також результати вмісту нафти і нафтопродуктів у ґрунтах дозволили 

створити новий метод дослідження ґрунтового покриву який піддався 

впливу, як в процесі буріння і після його завершення так і від значних 

потраплянь фракцій нафти, нафтопродуктів та відходів буріння в його 

шари. Дані дослідження відкривають одне з головних джерел міграції 

вуглеводнів у ґрунтовому покриві, що стимулює дегредаційні процеси 

педосфери, а також знаходять новий метод призупинення цих процесів в 

момент якщо вони уже відбуваються та практично повного зупинення 

міграційних процесів при вчасному використанні. 

Створення амбарів за допомогою способу переміни ґрунтів 

сприятиме зменшенню антропогенного впливу на території як пошукових 

робіт так і експлуатаційних робот. Ще одним не менш важливим плюсом 

є строки створення і ефективної роботи оскільки процес рекультивації 

починається від самого початку заповнення шламонакопичувача. Така 

швидкодія пояснюється природними властивостями піщаних типів ґрунтів 

ущільнювати і зв’язувати дію як рідин так і в’язких речовин які і будуть 

присутні у цьому об’єкті. 

Характерною особливістю ландшафтів Битківського 

нафтопромислу та сусідніх територій є їх висотна ярусність від середньо - 

та низько гірських до передгірських та долинних. Ландшафтні місцевості 

та ландшафтні фації формувались підпорядковано абсолютним та 

відносним висотам топографічної поверхні. Тому ведучим чинником в 
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уособленні та індивідуальній ідентичності тої чи іншої ландшафтної 

структури був рельєф досліджуваної території. Разом з геологічною 

основою рельєф визначав утворення морфоструктур, які потім 

модифікувались різними агентами морфоскульптурного процесу – 

водними потоками гідромережі, переважними напрямками вітрів, 

делювіально-пролювіальними процесами, денудацією та ерозією, 

наявністю того чи іншого ґрунтового та рослинного покриву [4]. 
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Серед великої кількості різноманітних технічних засобів, що 

використовує людина для побутових, розважальних, дослідницьких та 

інших цілей, за останні роки велике поширення здобувають такі пристрої, 

як смарт-окуляри. Смарт-окуляри оснащені прозорим оптичним дисплеєм, 

який розташований на лінії очей людини. Користувач може бачити як 

реальне середовище, так і віртуальний вміст, показаний на дисплеї, який 

розглядається як концепція доповненої реальності. 

Для якіснішого, швидшого та зручнішого використання смарт-

окулярів дослідники розроблюють нові та вдосконалюють існуючі методи 

взаємодії. Огляду таких методів присвячена чинна стаття, метою якої є 

описати найбільш популярні методи взаємодії зі смарт-окулярами, 

розглянути існуючі категорії та їх особливості. 

На сьогоднішній день сенсорний екран є основним способом 

взаємодії із сучасними смарт-пристроями, і ці сенсорні екрани мають 

різний форм-фактор та розмір від розумних браслетів до смартфонів. 

Якщо мова стосується смарт-окулярів, то розпізнавання мови є основним 
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методом вводу, оскільки ці пристрої не мають сенсорного дисплея, який 

служить пристроєм введення. Суттєвими недоліками, що зупиняють 

застосування сенсорних екранів для невеликих смарт-пристрояї є те, що 

інтерфейс сенсорного екрану не повністю використовує спритність 

людини, також вимагає, щоб користувач повторно і постійно доторкався 

до невеликого екрана пристрою. Це робить прості завдання, такі як 

навігація по меню, повторюваними і нудними діями. 

Найбільш досконалим є розділення підходів взаємодії зі смарт-

окулярами на 3 класи: ручний, сенсорний і безконтактний. Повна 

класифікація методів взаємодії показана на рис. 1. 

Ручний клас позначає тип вхідного сигналу, який йде від 

портативних контролерів, таких як смартфони, а також провідних 

трекпадів, які поєднані зі смарт-окулярами. 

 
Рис. 1. Класифікація методів взаємодії зі смарт-окулярами 
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До сенсорного класу відносять сенсорні вводи без пристрою, що 

потрібно тримати в руках, такі як жести, постукування на поверхні тіла, 

використання чутливих до дотику пристроїв, що переносяться 

(наприклад, смарт-кільця, браслети, годинники та оправи на окулярах), а 

також сенсорний інтерфейс на тілі користувача. Цей клас 

характеризується наявністю тактильного зворотного зв’язку. 

До безконтактного класу відносять не-ручні, безконтактні 

способи вводу, такі як жести рук у повітрі, рухи голови та тіла, взаємодія 

погляду та розпізнавання голосу. Взаємодія handsfree здійснюється за 

допомогою рухів голови, погляду, голосу і мови, у той час як взаємодія 

freehand фокусується на рухах кінцівок у повітрі для вводу. На відміну від 

сенсорного класу, цей клас не передбачає тактильного зворотного зв’язку 

від дотику, але тактильний зворотний зв’язок може бути доповнений 

пристроями (наприклад, зворотний зв’язок з тактильною рукавицею або 

натільним комп’ютером). 

Сенсорне введення. Взаємодія з пристроєм. 

Взаємодія з пристроєм означає, що користувачі можуть 

виконувати ввід на чутливій поверхні різних пристроїв, таких як корпус 

смарт-окулярів і периферійних датчиків на зовнішніх пристроях, які 

служать доповненою сенсорною поверхнею для вводів користувача. 

Зовнішні пристрої можуть бути виконані в різних формах, таких як 

кільця, браслети, рукави і ремені. 

Сенсорне введення. Натільна взаємодія. 

Важливою особливістю натільної взаємодії є використання 

проприоцепції людини як додаткового механізму зворотного зв’язку. 

Тобто, людина може відчувати тактильну мітку, коли взаємодія 

здійснюється на поверхні її шкіри. Завдяки існуванню тактильного 

сигналу, взаємодія на тілі має більш високу продуктивність, ніж 

безконтактне введення, особливо введення у повітрі. Користувачі більше 
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не покладаються на візуальні підказки для виконання своїх завдань, коли 

тактильний ключ може допомогти їм знайти свій дотик [1]. Іншими 

словами, тактильний відчуття може звільнити візуальну увагу і досягти 

вільного вводу, що корисно в діях з меншими когнітивними/фізичними 

зусиллями або сценаріями відсутності уваги. 

Безконтактне введення. Взаємодія Handsfree. 

Взаємодія Handsfree є однією з найпопулярніших категорій у 

сфері техніки взаємодії. Вона дає змогу користувачам здійснювати 

операції на смарт-окулярах не використовуючи руки. У широкому обсязі 

мови тіла, методи handsfree взаємодії включають розпізнавання голосу, 

жести голови та відстеження очей. Крім того, останніми роками стрімко 

вивчаються управління жестами язика. 

Безконтактне введення. Взаємодія Freehand. 

Існує багато методів Handsfree взаємодії, проте немає жодних 

доказів, які свідчать про те, що вони перевершують інші методи взаємодії, 

такі як взаємодія freehand. Люди добре пристосовуються до різних умов, 

незалежно від того, зайняті їх руки інструментами чи ні. У дослідженні [2] 

також виявило, що управління жестами є кращим для розуміння та 

пристосування ніж жести на тілі та портативних пристроях, особливо в 

інтерактивному середовищі. 

Взаємодія freehand відноситься до взаємодії людини зі смарт-

окулярами, що керується жестами рук. Жести рук можна розділити на 8 

типів: вказівний, семафоричний-статичний, семафоричний-динамічний, 

семафоричний-штрих, пантомімічний, традиційний-статичний, 

традиційний-динамічний, маніпуляційний, як показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Класифікація жестів рук людини 

 

Висновок. 

В даний час доповнена реальність на мобільних пристроях 

використовується переважно у смартфонах. Наприклад, один з 

найбільших виробників смартфонів Apple Inc. запустив свій 

інструментарій доповненої реальності, а саме ARKit, та ARKit 2 у 2018 

році. Перехід від смартфонів до смарт-окулярів відбудеться протягом 

наступного десятиліття. За прогнозами маркетингових досліджень, 

проведених компанією Digi-captial, смарт-окуляри стануть наступним 

провідним мобільним пристроєм після смартфона. Таким чином, розумні 

окуляри мають великий потенціал, щоб стати основною платформою для 

доповненої реальності. 
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Power supply is an important factor in the well-functioning of any 

system that performs its functional purpose, connected with the development 

and maintenance of human life and the environment, from which, in the first 

place, the qualitative component of this process depends. Such systems can be 

natural biological, transformations of which are mainly carried out at the 

expense of discretization of raw materials and continuous electric impulses, and 

simulated, the results of which are usually determined in advance, and the 

system itself is designed with the intent to perform the intended tasks. The 

latter are extremely interesting for detailed consideration and work with them, 

since they represent the embodiment of abstract thought of human reproduction 

of natural processes and the use of knowledge gained in various fields of 

activity. In the period of a rapid increase in the level of globalization, the issue 
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of reducing the use of resources and their rational minimization passes from the 

category of urgent to the issue of priority solution. 

There is a soft and hard switching. Methods of providing soft 

switching allow qualitatively and quantitatively to influence the physical 

parameters of the system. In order to evaluate the benefits of soft switching, the 

power loss of the system can be compared to two cases. Soft commutation 

takes place over a wide range of loads due to the placement of a capacitor in 

parallel to the drain-leakage of the MDN transistor, we compare it with the hard 

switching of the uninsulated converter. 

The main tasks of the designer is the implementation of a system that 

will perform its effective work for a minimum of materials. Therefore, first of 

all, an important comparison of the resources spent and the results received. 

For operation at high frequencies, the MDN transistor is a suitable 

choice for devices based on dc/dc converters. At high frequencies, capacitive 

losses when turned on in high-power MPN transistors become main switching 

losses. When switched on, the voltage on the key falls and the current 

increases. Such switching is safer because there is no high potential difference. 

Considered in this paper, the converter with hard switching works in 

the mode of continuous current (Figure 1) [1]. During switching there is a 

period when the key voltage still falls to zero, but the current is already starting 

to flow. So there are power losses that dissipate inside the device, also known 

as switching losses (switching losses) [2-3]. 

 
Figure 1. An uninsulated converter of the upgrade type with hard switching 
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In uninsulated converters, the inductive losses decrease with 

increasing frequency, but the losses at switching are larger and affect the 

efficiency of the entire circuit (Figure 2). Therefore, a decision was taken to 

reduce the losses when switching using soft switching [2-4]. Although there are 

two ways of switching (zero voltage and zero current), but in our case it is 

better to use zero voltage switching for higher frequency applications. 

 
Figure 2. Quasi resonant pulse converter, switched to zero voltage 

 

This circuit produces high values of voltage and current during load 

changes in wide bands, and also causes unnecessary fluctuations due to the 

diode capacitance. In order to overcome these problems, multi resonance 

transducers are used, in which the resonant elements (capacitance of the 

transistor, capacitance of the diode transducer and the transformer inductance) 

are arranged in such a way that they absorb significant fluctuations in the circle. 

The energy produced by continuous resonance limits a wide range of 

applications. In these converters, the switch-over with zero current or voltage 

occurs only for a short period of time, provided by the resonance. For this 

reason, most of these converters work as a PWM converter [5]. 

The converter has good characteristics only at full load [6]. Passing to 

the control of phase shift at a fixed frequency, the output voltage is regulated 

and the switching is obtained by means of an inductive load [7]. Taking into 

account the laws of energy efficiency, the efficiency of the average load value 

is more important than the full load. Therefore, it is necessary that the converter 
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provide better performance, both for small and full loads. Conventional 

resonant converters have a constant frequency value, which results in poor 

performance under low load conditions. Another disadvantage of conventional 

soft-converters is that the converter's performance depends on load and 

switching frequency values. Thus, frequency regulation is necessary to provide 

soft switching for different load values, which in turn leads to increased 

efficiency [7]. 

When the load is reduced, the circuit switches to hard switching mode 

and the efficiency falls. In the range of loads, in which there is a mild switch, 

the circuit generates a narrow range of interferences that are easier to suppress. 

Losses in the output rectifier in the range of from one to hundred watts can be 

significantly reduced due to synchronous straightening. 

In QRPC, the width and amplitude of the pulse are fixed, and the 

transducer is guided by a variable frequency (that is, more pulses per second 

provide greater power). Using a resonant pulse, the switching element will pass 

to the state of the zero current, at this moment the MOSFET transistor turns off, 

avoiding switching losses. 

Switching QRPC, compared with traditional switching processes in 

hard-swappable converters, minimizes losses when switching the power key, 

thereby reducing its temperature and increasing the efficiency of the entire 

circuit. 

It is important to note that the voltage on the resonant circuit should be 

greater or equal to the supply voltage. It is necessary to choose transistors with 

the lowest value of the output capacitance, and the inductance to choose the 

largest one. This will reduce the minimum load power at which the circuit 

operates in a "soft" switching mode. 

As a result of simulation and theoretical analysis, it is clearly 

understood that the efficiency of a quasi resonant pulse converter, switched by 

zero voltage is higher than that of an uninsulated converter of an elevated type 
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with a hard switching of 3.4%. After analyzing the results we came to the 

conclusion that the switching losses increase with the frequency increase in the 

two converters, and at frequencies above 250 kHz the advantages of soft 

switching are becoming increasingly noticeable. Also, due to the increase in 

switching frequency, components and losses are reduced. The stresses on the 

key elements and the currents in the case of soft switching are smaller 

compared to the case with hard. Therefore, the kind of switching, first of all, 

should be chosen depending on the purpose set by the developer. 
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7. Jung-Goo Cho, Ju-Won Baek, Geun-Hie Rim, and Iouri Kang “Novel zero-

voltage-transition PWM multi phase converters”,IEEE, vol. 13, January 1998, 

pp.152-159 
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There is a high probability of environmental pollution as a result of 

drilling, construction and operation of oil wells. In order to prevent and 

eliminate toxic effects of oil products on the environment, as well as drilling 

mud, chemical reagents and other materials used in the operation of wells, there 

are a number of technical and biological means for the restoration of this 

territory. 

The territory reserved for the construction of an oil well is 145×145 m 

in size. 

The technical aspects of the remediation of oil producing areas include 

the following: gravel coating of the drilling rig, multistage cleaning of the 

drilling mud and sewage for reuse, collection, neutralization and disposal of 

drill wastes, construction of a ditch along the perimeter of the drilling rig for 
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the removal of rain and thawed waters, the construction of a covered platform 

for chemical reagents and drilling waste disposal in barns. 

In order to protect the soil cover of the allocated areas from pollution, 

it is supposed to remove the upper fertile layer of soil to a depth of 0.4 m. In 

this case, the mixing of the upper layer of soil with the mineral one is not 

allowed. 

For the collection of waste from the production and disposal of sludge 

it is foreseen to create two barns. One barn is used to assemble the harvested 

breed, worked out washing liquid and drilling wastewater. The other is used to 

keep the washing liquid filtrate, the collection of waste water and waste water. 

The volumes of the barns must correspond to the volumes of wastes. 

Wastewater from accumulated barns is cleared, lighted, neutralized and 

pumped out. 

Parameters of purified water should not exceed the permissible values. 

In particular, the content of petroleum products should not be more than 100 

mg/l, mineral elements – 4500 mg/l. The pH of the medium – must be within 

5,5-8,2. In case of high content of mineral salts, it is necessary to fill the 

drilling wastewater with pure fresh water. 

Technical reclamation ends with the return of the removed fertile soil 

layer. The reclaimed area after dismantling and removal of drilling equipment 

must be free of scrap, construction wastes, wood and paper residues. In order to 

prevent pollution, the territory of the drilling rig must be covered with concrete 

slabs [2]. 

Biological remediation is carried out with the aim of creating a fertile 

soil layer by fertilizing, plowing, growing plants [4]. Phytoremediation is a 

promising direction for the recovery of oil contaminated ecosystems. There are 

known species resistant to contamination that are able to neutralize the 

toxicants in the environment and transfer them to safe compounds. In 

particular, Medicago sativa L., Phragmites australis L. can intensify the process 
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of destroying polycyclic hydrocarbons and stimulate the development of 

heterotrophic microorganisms. Juglans regia L., Betula pendula Roth., Salix 

caprea L., Hippopha rhamnoides L. are perspective tree phytoremediants of the 

oil-contaminated environment [1]. Among herbaceous plants, Elytrigia repens 

L., Tussilago farfara L., Taraxacum officinale Wigg., Lotus farfara L., 

Trifolium repens L. show high resistance to contamination. These species are 

appropriate for the restoration of oil-contaminated ecosystems [3]. 
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Природно-технічні системи постехногенних ландшафтів не 

врівноважені. Підтримка гомеостазу потребує постійного постачання 

зовнішньої енергії. Припинення підводу енергії викликає розвиток 

процесів, в результаті яких система наближається до природної рівноваги, 

або іншими словами – самовідновлення посттехногенного ландшафту. В 

цей період природно-технічна система змінюється під впливом 

постмайнінгу (гірничі роботи після завершення видобувних робіт) і 

шляхом самовідновлення. З часом постмайнінг припиняється, а процеси 

самовідновлення продовжуються і затухають по мірі досягнення 

рівноваги. Відновлювальні процеси можна активізувати мікоризи. 

Формування в ґрунті міцелію не лише забезпечує високу ризосферну 

ремедіацію ґрунту, відновлення рослинного покриву, формування 

високопродуктивних насаджень, флористичне та ценотичне різноманіття, 
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але й усуває проблему стокорегулювання та додаткового очищення ґрунту 

від токсикантів. 

При проведенні рекультиваційних робіт в техногенних екотопах 

часто доводиться стикатися з тим, що в результаті природних сукцесійних 

процесів там вже утворився певним чином сформований рослинний 

покрив. Необхідно оцінити рівень такого самовідновлення і на основі 

отриманих даних необхідність і напрям фіторекультивації відносно 

конкретних екотопів [1]. Однак, бідність зольного субстрату елементами 

живлення не дає змоги рослинам заселити територію достатньо швидко. 

Тому, у ґрунтоутворенні та підтриманні родючості ґрунтів надзвичайно 

важливе значення займає мікориза, яка разом з рослинними організмами 

створює систему, якій притаманні ознаки цілісного організму [2]. 

Мікоризовані рослини зовні заселені епіфітними, а всередині – 

ендофітними мікроорганізмами. Вони щільно розташовані в ризосфері (на 

0,5-сантиметровій відстані від коріння), у ризоплані (на корінні), у 

філосфері (у повітрі) поблизу наземних органів, філоплані (на поверхні 

останніх) та у внутрішніх тканинах рослин. Отже, вплив мікоризи у 

рослинних асоціаціях становить теоретичний і практичний інтерес та 

зумовлює актуальність цього дослідження. 

Ектомікоризні асоціації або ектомікориза, яка утворюється при 

взаємодії коріння деревних рослин і ектомікоризних грибів (переважно 

базидіоміцетів), є одним з найбільш важливих типів мікоризних асоціацій. 

Мікоризу «можна розцінити як інструмент, за допомогою якого рослини 

намагаються прискорити міграцію атомів в екосистемі, посилити обмін 

біогенною речовиною з довкіллям» [3]. Ектомікоризний симбіоз та 

ектомікоризні асоціації можуть бути дієвими засобами під час планування 

і проведенні робіт з сильватизації посттехногенних ландшафтів. Зокрема, 

несприятливі зовнішні умови, в яких перебувають рослини в 

постетхногенних ландшафтах, здебільшого локалізовані в підземній 
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сфері. Це зумовлено несприятливими фізико-хімічними властивостями 

субстратів, а часто і їх токсичністю. У свою чергу, поглинання біогенних 

елементів і води деревами здійснюється через ектомікоризу, яка виконуює 

цю функцію ефективніше, ніж нативні корені. Основним наслідком 

формування ектомікоризи є покращення азотного і фосфорного балансу 

рослин пов'язується із здатністю ґрунтового міцелія і мікоризних чохлів 

уловлювати і депонувати сполуки цих елементів, перешкоджаючи їх 

винесенню з ґрунту і надалі транспортуючи їх в тканині кореня [4, 5, 6]. 

При цьому, формування ектомікорізи для рослини це стабільний процес, 

гомеостатований в широкому діапазоні умов антропогенно-перетворених 

місць зростання [7]. 

Прискорення процесу відновлення природної продуктивності та 

екологічних функцій наближеного до природи лісу є можливим заходами 

з інокуляції препаратами на основі мікоризи. Для виявлення властивостей 

симбіотичних грибів стабілізували едатоп в умовах підвищеного вмісту в 

ґрунті сполук сірки. Проведено визначення особливостей локалізації та 

трансформації сірки в клітинах Oidiodendron echinulatum. Резистентність 

мікроміцету Oidiodendron echinulatum пов'язано з наявністю меланіну, 

який показав діючі властивості в якості транспортера енергії для обміну. 

Окрім того, відмічене зростання гіф в напрямку іонізуючого 

випромінення ізотопу 35S. Отримані знання покладено в основу розробки 

способів використання гриба Oidiodendron echinulatum в сильватизації 

забруднених сіркою ембрізоземів ЯСК та у технології вирощування 

садивного матеріалу фітомеліоративних порід, для підвищення 

приживлюваності та ефективності вирощування лісових культур на 

девастованих сірчаними виробітками земель. 

Вище зазначено, що ембріоземи ЯСК характеризуються 

дефіцитом поживних речовин, високим вмістом сірчаних сполук, високою 

щільністю ґрунтів та іншими обмежувальними факторами навколишнього 
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середовища. Все це сприяє формуванню несприятливого середовища для 

росту і розвитку рослин. 

В умовах напівконтрольованого середовища було проведено 

експеримент з вирощування садивного матеріалу. Використовували сіянці 

дерев та чагарників, що поширені у фітомеліорації: Quercus robur L., 

Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., Sorbus aucuparia L., Prunus 

divaricata Ledeb., Robinia pseudoacacia L., Hippophea rhamnoides L., Rosa 

canina L. В експерименті інокулювали корені рослин споровим 

препаратом мікоризи. Контролем слугували сіянці, висаджені без 

інокуляції. 

Меліоруючу роль впливу інокуляції сіянців дерев і чагарників 

арбускулярними мікоризними (АМ) грибами на їхню приживленість та 

ріст на сірковмісних техногенних ґрунтах ЯСК досліджували протягом 

двох вегетаційних сезонів у напіввиробничих умовах шляхом посадки 

сіянців у ящики з ґрунтом, відібраним на ембріоземах. Догляд за сіянцями 

і вимірювання їх морфометричних показників росту і розвитку проводили 

протягом вегетаційного сезону. Ріст і розвиток висаджених сіянців 

оцінювали за приживлюваністю рослин та їх приростами у висоту за 

перший та другий роки вирощування. 

Приживлюваність сіянців дослідних порід в середньому 

становить 26,00±2,00 % у 2017 р. та 25,50±1,80 % у 2018 р. Оброблення 

сіянців АМ грибами сприяє значному збільшенню приживлюваності 

сіянців. Так, у 2016 р. показник середньої приживлюваності дослідних 

порід становив 79,50±4,56 % та 86,50±3,54 % у 2018 р. Тобто, збільшення 

приживлюваності сіянців дослідних порід у 2016 р. становило в 

середньому у 3,1 рази, а у 2018 р. у 3,4 рази більше у порівнянні з 

контролем. При цьому, слід вказати на те, що показник приживлюваності 

змінювався як в межах окремої породи, так і в окремий вегетаційний 

сезон. 
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Отримані результати підтверджують ефективність способу 

покращення приживлюваності та росту сіянців при обробленні споровим 

препаратом мікоризи зі спор грибів «місцевої» мікоризи (Oidiodendron 

echinullatum), маслюка звичайного та трюфеля чорного, що суттєво 

активізує процеси приживлюваності та росту сіянців дерев і чагарників на 

техногенно-забруднених та деградованих ґрунтах сірчаного кар’єру. 

Результати проведеного хімічного аналізу показали, що, в 

кожному мікоризованому сіянці міститься значно більше азоту, фосфору 

та калію, ніж у немікоризованому. 
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Актуальністю роботи є визначення можливостей використання 

господарствами перспективної, та водночас ще не відомої широкому 

загалу фацелії дзвониковидної в умовах Прикарпаття та вивчення 

комплексу корисної дії рослини на ґрунт, сільськогосподарські угіддя та 

людину. 

Дані, що стосуються технології вирощування фацелії 

дзвониковидної в умовах Передкарпаття та перспективи її вирощування 

відсутні. Наукові роботи пов’язані з дослідженням фацелії 

дзвониковидної стосуються Лісостепової та Степової зон України. 

Метою роботи було дослідження урожайності та строків 

вирощування фацелії дзвониковидної на чорноземах опідзолених в 

умовах Прикарпаття. 
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Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

• визначити особливості зростання, розвитку та формування 

вегетативної маси фацелії дзвониковидної на чорноземах опідзолених в 

умовах Прикарпаття; 

• встановити залежність норми висіву на врожайність фацелії 

дзвониковидної; 

• прослідкувати за впливом строків посіву на сходи рослини; 

• дослідити видозміну ґрунтового покриву, під посівами фацелії 

дзвониковидної. 

Об’єкт дослідження – формування урожаю фацелії 

дзвониковидної на чорноземах опідзолених. 

Предмет дослідження – показники родючості чорнозему 

опідзоленого, біологічні та морфологічні особливості фацелії 

дзвониковидної, вплив норм та строків висіву на урожайність культури в 

умовах Передкарпаття. 

Експерименти над фацелією дзвониковидною на Прикарпатті не 

проводилися, проте в Лісостеповій зоні вони дали досить значну 

теоретичну та практичну базу для подальшого вивчення рослини, 

насамперед роботами Чергіка Н. І. (1955-1963 рр.); Адамчук Л. О., 

Білоцерківець Т. І. (2014 р.) та ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. 

Прокоповича» (1995-2019 рр.). Ними наведено дані про використання 

рослини в різних галузях господарства, медицині та необхідності 

подальшого вивчення культури на території країни. 

Під час досліджень на базі Івано-Франківського державного 

центру експертизи сортів рослин, вивчався вплив фацелії дзвониковидної 

на ґрунтові показники, вплив норми висіву на насінну продуктивність, 

вибір найоптимальніших строків сівби. 

Протягом досліджень вирощувався сорт Аліна, виведений 

Національним Науковим Центром «Інститут бджільництва імені П. І. 
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Прокоповича» Національної академії аграрних наук України 

(рекомендований до вирощування в Лісостеповій зоні та Поліссі). На 

сьогодні, до Державного реєстру сортів, придатних до поширення в 

Україні, занесено 3 сорти фацелії дзвониковидної: Аліна, Бало, Зоряна. 

Фацелію висівали вручну під маркер на глибину 1,5 см, з 

міжряддями 15 см при нормі висіву 6-8 кг/га. Маса 1000 насінин 1,7-1,8 г. 

Урожайність 2,7-5,8 ц/га. 

Ґрунтовий покрив ділянки дослідження представлений 

чорноземом опідзоленим, глеюватим, крупнопилувато-

важкосуглинковим, на схилі південно-західної експозиції крутизною 1-3°. 

Структура в орному шарі грудочкувато-пилувата, а самі ґрунти 

схильні до набухання. Водно-повітряний режим у них задовільний. З 

глибиною об’ємна вага ґрунту зростає, що пов’язано зі зменшенням 

органіки та накопиченням півтораоксидів заліза, алюмінію та марганцю. 

Це в свою чергу веде до зменшення вологоємності та аерації 

(спостерігається в ілювіальному горизонті вже з 49 см) та утворення 

«мертвого запасу» вологи в ґрунті. При такій вологості рослини не 

можуть її засвоювати та висихають. 

Агрохімічні властивості ґрунтового покриву характеризуються 

такими показниками (таблиця 1): 
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Таблиця 1 

Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого 

 

Гумус, 

% 

Глибина, 

см 

рН 

сольовий 

Гідролітична 

кислотність, 

мг – екв./100 

г ґрунту 

Сума 

увібраних 

основ, мг 

– екв./100 

г ґрунту 

Рухомі форми, 

мг/кг ґрунту 

N P2O5 K2O 

2,8 -

3,99 
0 – 20 4,9 – 5,2 5,5 21,4 126,9 50,2 71,1 

2,37 -

3,11 
20 – 40 4,5 – 4,8 5,3 21 117,3 45,9 65,9 

1,98 -

2,15 
60 – 0 4,0 – 3,9 5,1 19,8 58,4 38,5 58,3 

 

Ураження хворобами та шкідниками протягом культивування 

рослини не спостерігалося. 

В умовах Прикарпаття насіння фацелії проростало в 

температурному інтервалі +3 – 15º С (за оптимальної кількості вологи). 

Під час випадання опадів протягом 9 днів спостерігалося сповільнення 

процесу проростання насіння з 4-5 до 13 днів. Перші квіти з’явилися на 39 

день, а цвітіння почалося на 48 день. Період цвітіння тривав 31 день, що 

пов’язано з особливостями суцвіття рослин. Загалом період вегетації 

становив 90 днів. 
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Під час досліджень було виявлено пряму залежність строків 

посіву на врожайність насіння фацелії дзвониковидної (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Вплив строків посіву на врожайність насіння фацелії 

дзвониковидної 

 

Найкращим строком посіву фацелії дзвониковидної на насіння є 6 

травня. В цьому варіанті отримана найбільша врожайність насіння – 5,8 

ц/га. При інших строках сівби помічено суттєве падіння урожайності на 

0,6-2,7 ц/га. Строки посіву 17 червня і 1 липня насіння не утворили, тому 

вони не внесені до даних. 

Отриманий рівень врожайності, підтверджений в найкращому 

варіанті великою кількістю насіння в суцвітті (30,4 шт.). 

У варіантах з пізніми строками посіву спостерігається збільшення 

кількості гілок та суцвіть, адже посіви були рідшими, через низьку 

польову схожість. В цих варіантах ми відзначали нерівномірне дозрівання 

рослин, постійне цвітіння і меншу кількість насіння в цих варіантах. 
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Після збору та дозрівання насіння було визначено польову 

схожість фацелії дзвониковидної. В результаті виявлено, що насіння, яке 

відповідає мінімальному показнику схожості (75 %) отримано тільки у 

посівів 6 травня (93 %) та 20 травня (75 %). Лабораторна схожість насіння 

у варіанті зі строком посіву 3 червня (65 %) не відповідає вимогам. 

З метою отримання урожайності насіння фацелії дзвониковидної 

не менше 6 ц/га було прийнято рішення здійснити ще один дослід по 

вивченню норми висіву фацелії дзвониковидної; повторність досліду 

шестикратна, площа ділянки становить 1 м2. Фацелію висівали вручну під 

маркер на глибину 1,5 см, з міжряддями 15 см. Поставлена ціль 

дослідження була досягнена при нормі висіву 3,0; 5,0; і 7,0 млн. насінин 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вплив норми висіву на урожайність фацелії дзвониковидної 

 

Найкращим по врожайності вважаємо варіант, де отримана 

найбільша врожайність при найменшій нормі висіву, через те, що затрати 

на посівний матеріал тут менші. 
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Кращий варіант норми висіву підтверджується структурою 

врожайності, починаючи з моменту проростання (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Вплив норми посіву на формування густоти стояння фацелії 

дзвониковидної перед збиранням 

 

Норма 

висіву 

фацелії, 

млн/га 

Фактично 

висіяно 

насіння 

шт./м2 

Число 

сходів,

шт./м2 

Польова 

схожість, 

% 

Густота стояння 

продуктивних 

рослин, шт./м2 

Виживання 

насіння, 

% 

3,0 300 144 48 98 68 

5,0 500 210 42 130 62 

7,0 

(контроль) 
700 266 38 143 54 

9,0 900 297 33 125 42 

11,0 1100 308 28 117 38 

 

При згущенні посівів спостерігається тенденція до зменшення 

польової схожості зі збільшенням кількості насіння в рядку, за рахунок 

конкуренції насіння при проростанні. Виживання рослин безпосередньо 

залежить від польової схожості, тобто умов, що створюються в самому 

початку їх життя. Польова схожість має вирішальний вплив на густоту 

рослин, які утворюються до моменту збирання. 

Аналіз даних для підрахунку біологічної урожайності 

підтверджує отриману фактичну урожайність (рис. 3): 
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Рис. 3. Структура врожайності фацелії дзвониковидної в залежності від 

норм висіву 
 

Отриманий рівень врожайності в досліді нижче біологічної, через 

те, що культура легко осипається та має мале насіння. В більш зріджених 

посівах (3,0 млн.) рослини краще галузяться (3,9 шт.), утворюється велика 

кількість суцвіть (16,9 шт.) і максимальна кількість насіння. 

Висновки. На основі інформації, отриманої під час проведення 

польових дослідів можна зробити наступні висновки. Найкращим строком 

сівби фацелії дзвониковидної на насіння є 6 травня, адже цей варіант 
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показав найбільшу врожайність насіння, в порівнянні з іншими. 

Дослідження впливу норм висіву показали, що при дещо меншому їх 

значенню (варіанти з 3,0 та 5,0 млн./га) можна отримати найвищі врожаї 

насіння (6,5 ц/га та 6,7 ц/га відповідно). Найкращим варіантом при цьому 

є варіант з нормою висіву 3,0 млн./га, через найвищий отриманий 

показник врожайності при менших витратах на посівний матеріал. Також 

в даному варіанті відзначено найвищу польову схожість, виживання та 

формування продуктивних елементів рослини (більша кількість гілок, 

суцвіть та числа насінин в суцвітті). 
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Data mining is a process used by companies to turn raw data into 

useful information. By using software to look for patterns in large batches of 

data, businesses can learn more about their customers to develop more effective 

marketing strategies, increase sales and decrease costs. Data mining depends on 

effective data collection, warehousing and computer processing. Data mining, 

also called knowledge discovery in databases, in computer science, the process 

of discovering interesting and useful patterns and relationships in large volumes 

of data. Data mining is widely used in business, science research and 

government security. 

Data mining is the process of sorting through large data sets to identify 

patterns and establish relationships to solve problems through data analysis. 

Data mining tools allow enterprises to predict future trends. 
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In data mining, association rules are created by analyzing data for 

frequent if/then patterns, then using the support and confidence criteria to 

locate the most important relationships within the data. Support is how 

frequently the items appear in the database, while confidence is the number of 

times if/then statements are accurate. 

Other data mining parameters include sequence or path analysis, 

classification, clustering and forecasting. Sequence or path analysis parameters 

look for patterns where one event leads to another later event. A sequence is an 

ordered list of sets of items, and it is a common type of data structure found in 

many databases. A classification parameter looks for new patterns, and might 

result in a change in the way the data is organized. Classification algorithms 

predict variables based on other factors within the database (Pic. 1) [1]. 

 
Pic. 1. Stages Data mining process 

 

Clustering parameters find and visually document groups of facts that 

were previously unknown. Clustering groups a set of objects and aggregates 

them based on how similar they are to each other. There are different ways a 

user can implement the cluster, which differentiate between each clustering 

model. Fostering parameters within data mining can discover patterns in data 
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that can lead to reasonable predictions about the future, also known as 

predictive analysis. 

Data mining techniques are used in many research areas, including 

mathematics, cybernetics, genetics and marketing. While data mining 

techniques are a means to drive efficiencies and predict customer behavior, if 

used correctly, a business can set itself apart from its competition through the 

use of predictive analysis. Web mining, a type of data mining used in customer 

relationship management, integrates information gathered by traditional data 

mining methods and techniques over the web. Web mining aims to understand 

customer behavior and to evaluate how effective a particular website is. Other 

data mining techniques include network approaches based on multitask learning 

for classifying patterns, ensuring parallel and scalable execution of data mining 

algorithms, the mining of large databases, the handling of relational and 

complex data types, and machine learning. Machine learning is a type of data 

mining tool that designs specific algorithms from which to learn and predict 

[2]. 

In general, the benefits of data mining come from the ability to 

uncover hidden patterns and relationships in data that can be used to make 

predictions that impact businesses. Specific data mining benefits vary 

depending on the goal and the industry. Sales and marketing departments can 

mine customer data to improve lead conversion rates or to create one-to-one 

marketing campaigns. Data mining information on historical sales patterns and 

customer behaviors can be used to build prediction models for future sales, new 

products and services. Companies in the financial industry use data mining 

tools to build risk models and detect fraud. The manufacturing industry uses 

data mining tools to improve product safety, identify quality issues, manage the 

supply chain and improve operations [3]. 

There is a great deal of overlap between data mining and statistics. In 

fact most of the techniques used in data mining can be placed in a statistical 

https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/cybernetics
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framework. However, data mining techniques are not the same as traditional 

statistical techniques. 

Traditional statistical methods, in general, require a great deal of user 

interaction in order to validate the correctness of a model. As a result, statistical 

methods can be difficult to automate. Moreover, statistical methods typically do 

not scale well to very large data sets. Statistical methods rely on testing 

hypotheses or finding correlations based on smaller, representative samples of a 

larger population. 

Data mining methods are suitable for large data sets and can be more 

readily automated. In fact, data mining algorithms often require large data sets 

for the creation of quality models. On-Line Analytical Processing (OLAP) can 

been defined as fast analysis of shared multidimensional data. OLAP and data 

mining are different but complementary activities. OLAP supports activities 

such as data summarization, cost allocation, time series analysis, and what-if 

analysis. However, most OLAP systems do not have inductive inference 

capabilities beyond the support for time-series forecast. Inductive inference, the 

process of reaching a general conclusion from specific examples, is a 

characteristic of data mining. Inductive inference is also known as 

computational learning. 

OLAP systems provide a multidimensional view of the data, including 

full support for hierarchies. This view of the data is a natural way to analyze 

businesses and organizations. Data mining, on the other hand, usually does not 

have a concept of dimensions and hierarchies. 

Data Mining can help you construct more interesting and useful cubes. 

For example, the results of predictive data mining could be added as custom 

measures to a cube. Such measures might provide information such as "likely 

to default" or "likely to buy" for each customer. OLAP processing could then 

aggregate and summarize the probabilities. Data mining is a powerful tool that 

can help you find patterns and relationships within your data. But data mining 
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does not work by itself. It does not eliminate the need to know your business, to 

understand your data, or to understand analytical methods. Data mining 

discovers hidden information in your data, but it cannot tell you the value of the 

information to your organization [4]. 

You might already be aware of important patterns as a result of 

working with your data over time. Data mining can confirm or qualify such 

empirical observations in addition to finding new patterns that may not be 

immediately discernible through simple observation. It is important to 

remember that the predictive relationships discovered through data mining are 

not necessarily causes of an action or behavior. You can use this information to 

help you develop a marketing strategy. However, you should not assume that 

the population identified through data mining will buy the product because they 

belong to this population. 

From this article we have known the important Data Mining 

techniques. And the characteristics and specifications of each of the technique 

is explained in detail. Data Mining is proved to be an important tool in many 

areas of business and the techniques are best used in deriving solution to a 

problem. Therefore it is very crucial for companies to use data mining 

techniques to help the business people to make smart decisions. No single 

technique can be used to solve the problem in a business. All the data mining 

techniques should go hand in hand to solve out an issue [5]. 
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Штучний інтелект охоплює кілька окремих областей досліджень, 

кожна з яких має свої специфічні інтереси, методи дослідження і 

термінологію. До цих областей відносяться пошукові технології, 

представлення знань, комп’ютерний зір, обробка природної мови, 

робототехніка та інші. 

Системи, засновані на знаннях, були вперше розроблені 

дослідниками штучного інтелекту. Ці ранні системи, засновані на 

знаннях, були в основному експертними системами – насправді цей 

термін, який часто використовується разом з експертними системами, 

хоча між ними є різниця. Визначено, що експертна система відноситься до 

тих, де система намагається допомогти людині експерту у вирішенні 

складної проблеми, яка, як правило, потрібує певних знань. Система, 

заснована на знаннях відноситься до архітектурних систем. Вона 

представляє знання явно, а не як процедурний код. Хоча перші системи, 
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засновані на знаннях, майже всі були експертними системами, одні й ті 

самі інструменти і архітектури були використані для цільового ряду 

інших типів систем. Тобто фактично всі експертні системи є системами, 

заснованими на знаннях, але деякі з систем, заснованих на знаннях не є 

експертними системами. 

Експертними системами, заснованими на знаннях (Knowledge 

Based Expert Systems, KBES), є інтерактивні комп'ютерні програми, що 

включають судження, досвід, практичні правила, інтуїцію та інші 

експертні знання для надання компетентних порад до різних завдань [1]. 

Це робоче визначення зроблене, щоб відрізнити нову хвилю KBES від 

традиційних алгоритмічних програм, які включають в себе значні обсяги 

евристик в конкретній галузі застосування. Різниця не повинна базуватися 

на мовах реалізації або абсолютному поділі між предметно-залежними 

знаннями і механізмом спільного висновку. Принципова відмінність 

полягає у використанні знань. Традиційний алгоритмічний додаток 

складається з двох частин: даних і програми. Експертна система розділяє 

програму на явну базу знань, яка описує знання для вирішення проблем, і 

керуючу програму або механізм виведення, який управляє базою знань. 

Частина даних або контекст описує проблему і поточний стан процесу 

рішення. Такий підхід позначається як заснований на знаннях [2]. 

Системи, засновані на знаннях, як окрема область досліджень 

штучного інтелекту, налічують близько десяти років. У цьому десятилітті 

досліджень спостерігається багато змін у важливості, що робиться на 

різних елементах методології. Найбільш характерною зміною є те, що 

акцент змістився з областей програм та інструментів реалізації на 

архітектури та уніфікуючі принципи, що лежать в основі різних завдань за 

рішенням проблем [3]. 

Спочатку в системах, заснованих на знаннях, представлення та 

аналіз знань були на двох рівнях: прості механізми подання (правила, 
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фрейми і т. д.) і пов'язані з ними механізми виведення (пряма і зворотня 

побудова ланцюжків, успадкування і т. д.) та опис проблеми. На жаль, 

виявилося, що прості описи занадто низького рівня і не завжди описують 

проблему, яка вирішується, в той час як реальні описи обов'язково 

відносяться до конкретної області і часто незрозумілі. 

Потрібен такий рівень опису, який адекватно описує те, що 

евристичні програми роблять і знають. Загальні завдання описуються 

типом знань, на які вони покладаються, і їх контролем над вирішенням 

проблем. Загальні завдання становлять будівельні блоки високого рівня 

для проектування експертних систем. 

Багато задач із вирішення проблем можна сформулювати як 

пошук у просторі станів методами штучного інтелекту Простір станів 

складається з усіх станів домену та набору операторів, які змінюють один 

стан на інший. Найкраще розглядати стани як вузли у зв'язаному графі, а 

оператори – як ребра. Деякі вузли позначаються як цільові вузли, і 

проблема, як кажуть, вирішується, коли знайдений шлях від початкового 

стану до стану цілі. 

Скорочення пошуку. Цей метод передбачає, що відповідь 

проблеми не може залежати від пошуку певного вузла. Існує кілька 

причин, які можуть бути істиними. Перша – рішення не може бути в 

піддереві цього вузла. Цей метод був названий «задовільним 

обмеженням» і передбачає, що умови, які можуть бути досягнуті в 

піддереві під вузлом, є недостатніми, щоб створити деяку мінімальну 

вимогу до рішення. Друга – рішення в іншому шляху перевершує будь-

яке можливе рішення в піддереві нижче цього вузла. Третя – вузол вже 

був вивчений в інших місцях пошуку. Це звична методика динамічного 

програмування в дослідженні операцій. 

Зменшення проблеми. Цей метод передбачає перетворення 

простору проблем, щоб полегшити пошук. Приклади зменшення 
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проблеми включають: планування з макро операторами в абстрактному 

просторі перед тим, як перейти до деталей реальних операторів; аналіз 

кінцевого результату, який намагається обґрунтувати віддаленість від 

відомої мети; та субцілінг, який розбиває складні цілі на простіші. 

Адаптивні методи пошуку. Ці методи використовують функції 

оцінки для розширення «наступного кращого» вузла. Деякі алгоритми (A 

*) розширять вузол, швидше за все, містити оптимальне рішення. Інші (B 

*) розширять вузол, який, швидше за все, сприятиме більшій кількості 

інформації в процесі рішення. 

Використання доменних знань. Один із способів керування 

пошуком полягає в тому, щоб додати додаткову інформацію до вузлів, що 

не знаходяться у списку. Ця інформація може приймати форму відстані 

від гіпотетичної мети, операторів, які можуть бути корисними до неї, 

можливих місць повернення, схожості з іншими вузлами, які можуть бути 

використані для обрізки дерева пошуку. 

Як і в будь-якій техніці, системи, засновані на знаннях, не 

підходять для вирішення всіх типів проблем. Кожна проблема вимагає 

найбільш відповідного інструменту, але системи, засновані на знаннях, 

можуть використовуватися для вирішення багатьох проблем, які 

нездійсненні іншими засобами. Вони були особливо успішні в вузьких 

спеціалізованих областях. Створення інтелектуальної системи, яка може 

приймати розумні рішення у незнайомих ситуаціях в повсякденних 

неспеціалізованих областях, залишається серйозною проблемою [4]. 

Такий розвиток потребує прогресу в моделюванні поведінки, яку 

люди сприймають як належну, зокрема, сприйняття, визнання, мову, 

здоровий глузд і адаптивність. Для побудови інтелектуальної системи, що 

охоплює всі людські можливості, ймовірно, буде потрібен гібридний 

підхід з використанням комбінації методів штучного інтелекту. 
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Історико-політичне сьогодення України саме собою зумовлює 

необхідністю усвідомлення українським суспільством значення 

національної ідеї та її практичного втілення в усіх ланках суспільно-

політичного, культурно-духовного, соціально-економічного життя 

України. Інтегративна ідеологія – це той чинник, використання якого дає 

можливість ефективніше реформувати систему державного управління, 

оскільки чітко будуть означені цілі і завдання для механізму держави. 

Політична складова української національної ідеї – ідея побудови 

суверенної національної держави як необхідної умови й гаранта 

щасливого життя. Українська національна ідея, тобто інтегративна 

ідеологія політичної української нації, є своєрідною концентрацією 

національної свідомості, яка може реалізуватися лише через свідомість 

кожного члена суспільства. Саме національна свідомість не лише надає 

національній ідеї суто національного забарвлення, але й передовсім 

забезпечує усвідомлення норм всіх етносів, за допомогою яких вона 

ідентифікується та функціонує [1]. Спираючись на національну 

свідомість, національна ідея стає унікальною, неповторною і водночас – 

універсальною, вселюдською цінністю, що відображає національну форму 
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розвитку суспільства та покликана відновити й зберегти історичні, 

національні, соціально-політичні, духовно-культурні здобутки України, як 

органічний синтез різних культур, що становлять складну стратифікацію 

її історичної пам’яті побудованої на принципі єдності в багатоманітності. 

Національну ідею слід розуміти як погляд на свою національну 

спільноту з точки зору єдиного розгорнутого в історичному і соціальному 

часі об’єднання людей. Тому так важливо виявити в системі становлення і 

функціонуванні національної ідеї основний чинник, який поєднує 

матеріальну й духовну субстанції, простежити закладені в ній ті сполуки 

до усвідомлення своєї самобутності та потреби збереження набутих 

духовних цінностей. 

Національна ідея розглядається як явище культури, що 

формується інтелектуальною елітою нації. Поняття «національна ідея», не 

дивлячись на певні специфічні особливості конкретної нації, має ряд 

спільних рис. Це усвідомлення спільної історії, спільних етнічних та 

культурних умов, мети нації, її мрії, місії як чинника соціальної дії, 

зумовленого процесами самоусвідомлення та самоствердження. Ці 

складові взаємопов’язані та нерозривні. 

Зазначимо, що національна ідея має «локальну» та 

«універсальну» площини [2]. «Локальна» площина національної ідеї 

спрямована на вирішення внутрішніх проблем нації (відродження 

національної культури, об’єднання нації в єдину державу, здобуття 

державності тощо). «Універсальна» площина визначає роль та місце нації 

в розвитку людства або його частини. «Локальна» та «універсальна» 

площини взаємопов’язані, друга органічно випливає з першої. 

У «Концептуальних засадах визначення національної ідеї» 

(доповідній записці, підготовленій за дорученням Кабінету Міністрів 

України) визначено ряд підходів до її оформлення, зокрема: 

інноваційність та новаторство, адже національна ідея явище динамічне; 
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етапність та послідовність, адже окреслення головних кроків утворення 

національної ідеї має консолідуватися в конкретній системі її реалізації; 

конструктивізм та об’єктивність, адже мова йде про інтегруючу ідею 

політичної української нації; месіанство та уніатство, які знайдуть себе у 

побудові сучасної політичної нації, як прикладу для наслідування, при 

врахуванні та збереженні специфіки всіх етносів України; демократизм та 

гуманістичність, адже ідея спрямована на розбудову демократичної 

європейської держави; соціальна спрямованість. Таким чином, українська 

національна ідея повинна поєднати ідею сильної державної влади з 

народоправством і подолати відчуженість між владою й народом [3]. 

Узагальнюючи сказане, можемо виокремити ряд функцій 

української національної ідеї: світоглядна, адже національна ідея є 

виразником світоглядних позицій як українського етносу, так і молодої 

політичної нації [4]; гносеологічна, адже українська національна ідея дає 

змогу пізнати аспекти ментальності як українського етносу, так і 

політичної нації в цілому [5]; цільова, адже вона окреслює ряд 

першочергових цілей української нації, які мають загально філософське 

значення й виражаються в розгорнутій системі національних ідеалів [6]; 

інтеграційна, адже ця ідея діє як інтегральна ідеологія, що підтримується 

державною політикою, але заборонена Конституцією [7]; аксіологічна, 

адже національна ідея за складом своїм є ніщо інше, як комбіноване та 

актуалізоване вираження цінностей певного народу [8]; праксеологічна, 

адже ідея паралельно формує й ряд підходів, без урахування яких 

неможливою стає ані національна політика, ані політика взагалі, бо 

остання не враховуватиме національного інтересу та суперечитиме 

філософському, політичному та історичному баченню держави й 

державності української нації; методологічна, адже національна ідея 

викристалізовує ряд підходів до ведення політики держави, як на 

внутрішньодержавному рівні, так і на міжнародній політичній арені. 
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Структурною одиницею національної ідеї є національний ідеал – 

найвища мета національних прагнень, комплекс обов’язкових, 

визначальних, системоутворюючих елементів та ідей відносно розбудови 

держави, свободи нації і людини, соціальної стабільності, демократії, 

гуманізму, екологічної безпеки тощо. Національний ідеал визначається 

глибинними інтересами і потребами нації та являє собою мету 

національно-демократичних, політичних та ідейних рухів. 

У більшості досліджень до українських національних ідеалів 

відносять: державність, соборність, осібність (окремішність) української 

нації, духовність та месіанство. 

Ідеал Державності – провідний ідеал в контексті української 

національної ідеї, що є філософсько-соціологічною парадигмою 

державного будівництва та політичного відродження України – це 

головний метод самореалізації, без неї українство не має змоги 

розвиватися. 

Ідеал Єдності (Соборності) має своєю метою забезпечення 

збереження етнічної української самобутності, консолідації української 

політичної нації та цілісності державних кордонів, що зумовило його 

трискладову структуру (єдність територіальна, як чинник викликаний 

ідеєю розбудови української державності; єдність політичної нації, як 

чинник викликаний ідеєю розбудови української державності; єдність 

національна (етнічна), як чинник викликаний ідеалом окремішності). 

Ідеал Осібності (Окремішності) Української Нації зумовлений 

історично, слугуючи самозбереженню українського етносу й запобігаючи 

поширенню асиміляційних настроїв в середині самого етносу. 

Ідеал Месіанства для українського суспільства поняття відносно 

нове та полягає в твердженні, що історичною місією українців є 

необхідність представити світові приклад для наслідування як 

правильніше створювати та розбудовувати власну державу, як і які 
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необхідно будувати в ній відносини між громадянами, народами, 

культурами тощо. 

На нашу думку, розвиток української нації та держави навряд чи 

зможе бути ефективним та динамічним без дослідження української 

національної ідеї. Однак, ще й досі лишаються актуальними і широко 

обговорюються українською науковою спільнотою проблеми, пов‘язані з 

національною ідеєю. Для позитивного вирішення даних проблем 

потрібно, перш за все, врахувати вітчизняний досвід культурної і 

політичної спадщини минулих поколінь. Крім того, важливою складовою 

є врахування історичного досвіду сусідніх народів у даному питанні. На 

формування національної ідеї, окрім культурних та історичних 

особливостей окремо взятого народу (які відіграють ключову роль), 

значний вплив справляють, також, ідеологічні погляди тієї 

інтелектуальної групи, яка береться формувати її принципи і поширює їх 

в масовій свідомості. Особливий інтерес викликає консерватизм як 

ідейно-політична течія та його трактування феномену національної ідеї. 

Тим самим, сучасному українському суспільству варто було б 

прийняти за основу інтегративної національної ідеології такі нові 

концептуальні елементи української національної ідеї, як: розбудова 

державності, національна свідомість, єдність політичної нації та духовне 

відродження. 
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Одна з тенденцій сучасної історичної науки, яка особливо 

популярна на пострадянських теренах, це намагання включити до 

реконструкції та розуміння подій минулого більше коло персоналій. І не 

лише окреслити існуючі точки зору, позиції, «правди» різних груп 

суспільства, але й наповнити їх живими людьми. Чи не найвідомішим 

російським військовим початку ХХ ст. вважається Олексій Олексійович 

Брусилов. 

У зв’язку з цим, дослідження військової та суспільно-політичної 

діяльності генерала Олексія Олексійовича Брусилова, визначення його 

ролі в розвитку військової справи Росії , має серйозне наукове значення. 

Актуальність дослідженої теми посилюється також тим, що у 

вітчизняній історіографії персона Олексія Олексійовича Брусилова досі не 

стала предметом комплексного дослідження, а тому потребує ретельного 

вивчення та аналізу. 

Тему особистості Олексія Брусилова аналізували С. Базанов [3], 

А. Голіков [4], В. Рунов [2] та інших.  

У своїх роботах автори звертають увагу, як на людські якості 

генерала, так і на його професійні вміння та навички. У цих працях 

знаходимо підтвердження полковницького хисту О. Брусилова, його 

характеристику як одного із видатних російських воєначальників періоду 

Першої світової війни. 

Олексій Брусилов народився в 1853 році 19 (31) серпня в Тифлісі. 

Його далекі предки були вихідцями з Польщі та вели свій родовід від 

відомого польсько-українського дипломата і воєводи Адама Киселя [2, с. 

3]. Його батько, генерал-лейтенант Олексій Миколайович Брусилов, був 
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тоді головою польового штабу кавказької армії. У липні 1857 р. записом 

про призначення пажем до височайшим двору розпочався послужний 

список Брусилова. Пажу не виповнилося тоді і чотирьох років. 

Двома роками пізніше помер батько, а невдовзі не стало 

матері. Олексія і його молодших братів, Бориса, чотирьох років, і Лева, 

двох років, взяла на виховання бездітна тітка Г. А. Гагенмейстер. 

Хлопчики переїхали до неї в Кутаїсі, і початкову освіту вони отримали 

вдома [4, с. 149]. Особливий вплив на хлопчика мали розповіді 

високоповажних тітчиних гостей, які являли собою верхівку тогочасного 

суспільства. Найбільше його захоплювали історії про героїв війни на 

Кавказі, що вказує на зацікавлення хлопчика військовою справою, ще з 

юних літ. 

У 1867 році, коли Олексію виповнилося 14 років, дядько відвіз 

його в Петербург. Там Брусилов, витримавши іспит, був зарахований в 4-й 

клас Пажського корпусу. Після закінчення Пажського корпусу 17 липня 

1872 року О. О. Брусилов був випущений в чині прапорщика і був 

призначений в 16–й драгунський Тверський Його Імператорської 

Високості великого князя Миколи Миколайовича полк, що дислокувався 

в Закавказзі, в урочищі Царські Колодязі Тифліської губернії. Офіцери 

полку вели досить вільне життя: п’янки, дуелі, жінки, театр, поїздки в 

гості до місцевих аристократів, інші розваги. Проте кар’єра молодого 

офіцера складалася вдало, а 2 квітня 1874 року був підвищений до 

поручика. 

Бойове хрещення поручик Брусилов отримав в російсько-

турецькій війні 1877-1878 рр. на азіатському театрі військових дій 

(північний схід Туреччини) – під містом Карсом. Він брав участь в штурмі 

фортеці Ардаган, битві біля Аладжинських висот, ходив в кавалерійські 

атаки з шашкою наголо, кілька разів опинявся під прицільним вогнем, а в 

одному з боїв під ним вбили коня. За бойові заслуги 29 жовтня 1877 року 
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О. О. Брусилов був переведений в штабс-капітани, а до кінця війни його 

груди прикрасили три ордени: Святого Станіслава 3-го ступеня з мечами і 

бантом, Святої Анни 3-го ступеня і Святого Станіслава 2-го ступеня з 

мечами. Але головне – необстріляний новачок вийшов з війни 

загартованим в боях командиром [3, с. 93]. 

Після закінчення війни аж до осені 1881 р. Брусилов продовжував 

службу на Кавказі. Потім його кар’єра робить крутий віраж: відрядження 

в навчальний ескадрон офіцерської кавалерійської школи в Петербурзі, а 

після закінчення її – переведення в постійний склад. Вершина 

петербурзького етапу службової кар’єри – посада начальника 

офіцерською кавалерійської школи і потім командування 2-ю 

гвардійською кавалерійською дивізією. Уже перша перевірка школи 

комісією генерал-інспектора кавалерії в 1903 р. пройшла успішно. В її 

підсумковому акті було зазначено, що «підготовка кавалерійських 

офіцерів в школі поставлена на найвищий рівень». За підсумками цієї 

перевірки Брусилов був удостоєний ордена Святого Станіслава 1-го 

ступеня. 

У 1884 р. Брусилов одружився на Ганні Миколаївні Гагенмейстер, 

племінниці свого названого дядька. Шлюб був влаштований через спільні 

сімейні інтереси [4, с. 152]. Ось, як про свій перший шлюб писав Олексій 

Брусилов: «Цей шлюб був влаштований згідно з бажанням мого дядька, з 

огляду на загальні сімейні інтереси. Але, незважаючи на це, я був дуже 

щасливий, любив свою дружину гаряче, і єдиним мінусом мого сімейного 

життя були постійні хвороби і нездужання моєї бідної, слабкої здоров’ям 

дружини. У неї було кілька мертвонароджених дітей, і тільки в 1887 р. 

народився син Олексій, єдиний хто залишився живим»[1, с. 32]. На 

початку 1900-х років Ганна Миколаївна в черговий раз сильно захворіла. 

В останні роки вона практично не покидала ліжко і померла в 1908 р. 

Брусилов важко переживав смерть дружини [2, с. 42]. 
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У самому початку 1909 р. Брусилов отримав нове призначення на 

посаду командира 14-го армійського корпусу, штаб якого знаходився в 

Любліні. 

У Любліні, за словами Брусилова, «все було гаразд, крім 

відсутності господині». Видатний генерал зробив вибір несподіваний для 

всіх: 57-річний вдівець запропонував руку 45-річній Надії Володимирівні 

Желіховській, в яку в молодості був таємно закоханий, але потім майже 

на 20 р. втратив з поля зору. Давнє знайомство сім’ями, спогади про юну 

Надію і заснована на цьому впевненість, що вона відмінно впорається з 

роллю поважної дами, інтересами якої будуть службові справи чоловіка, 

визначили вибір. Згода Желіховської перевела підготовку до одруження в 

практичну стадію. Вранці 23 листопада 1910 року генерал Брусилов 

зустрів свою наречену на вокзалі в Ковелі. Вінчання відбулося в церкві 

драгунського полку. На вінчанні були присутні лише кілька свідків. 

Обряд відбувся в намічену годину і пройшов точно за планом [5]. 

15 травня 1912 р. Брусилов був призначений помічником 

командувача військами Варшавського військового округу генерал-

ад’ютанта Г. А. Скалона і повинен був переїхати до Варшави. Проте у 

Варшаві у Брусилова виникає конфлікт із вищим чиновником і він домігся 

свого призначення командиром 12-го армійського корпусу, що входив до 

Київського військового округу, штаб якого розташовувався в Вінниці, в 

той час невеликому місті на березі річки Південний Буг. 

До початку Першої світової війни генерал Брусилов підійшов на 

посаді командира армійського корпусу, націленого проти Австро-

Угорщини. У той же час сам Олексій Олексійович, незважаючи на зміну 

начальників штабів, останні передвоєнні місяці провів на відпочинку за 

кордоном, в Німеччині, яка через кілька тижнів стала одним з головних 

супротивників Росії. 
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Отже, Олексій Брусилов по праву вважався в російській армії 

одним з найбільш заслужених воєначальників, чий досвід, особистісні 

якості і результати діяльності знаходилися в гармонійній єдності і 

відкривали перспективи досягнення нових успіхів у веденні бойових 

операцій. 

 

Література: 

1. Брусилов А. А. Мои воспоминания. – Москва: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – 462 с. 

2. Рунов В. А. Генерал Брусилов. Лучший полководец Первой мировой 

войны – Москва: Эксмо, 2014. – 416 с. 

3. Базанов Н. Жизнь и звёздный час генерала Брусилова // Наука России. 

– 2006. – № 4. – С. 91–98. 

4. Голиков А. Г. Брусилов: страницы жизни и деятельности // Новая и 

новейшая история. – 1998. – № 4. – С. 147–169. 

5. Дудка Н. Генерал Брусилов вінчався у Ковелі // «Волинь». – 2006. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.volyn.com.ua/news/16774–general–brusilov–vinchavsya–u–

koveli.html. 
 

 

НАЦІОНАЛЬНО–КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО ЗА ЧАСІВ 

ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 

 

Чумак О. О., 

студентка історичного факультету 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 



74 

Шауренко А. В., 

кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

 

Вивчення досвіду правління гетьмана Павла Скоропадського має 

важливе значення для сучасного державного будівництва. Адже 

усвідомлення основних положень його національно-культурної політики, 

безсумнівно, допомогло б керівництву України у розв’язанні багатьох 

проблем сьогодення, відвернуло б небезпеку повторення гірких помилок 

та трагічних прорахунків. 

Дослідження національно-культурної політики держави гетьмана 

Павла Скоропадського, крім практичного має важливе наукове значення. 

Воно дає змогу висвітлити невідомі і маловідомі сторінки діяльності 

гетьманського уряду. 

В аналізі політичного та економічного життя цього періоду, 

державотворчих процесів набирають ваги дослідження, присвячені 

розвитку освіти, науки і культури у добу останнього гетьмана України 

Павла Скоропадського. У науковій, мемуарній, публіцистичній літературі 

висловлюються різні, іноді суперечливі оцінки подій та ролі в них 

гетьмана. 

Тематика гуманітарного розвитку Української держави в добу 

Гетьмана Павла Скоропадського вже досить тривалий час перебуває в 

полі зору вітчизняних дослідників. Зокрема, цьому питанню у своїх 

роботах приділяли увагу такі дослідники, як : В. Давва [1], В. Іванов [2], 

В. Купрійчук [3], Р. Пиріг [4], С. Рудько [5] та ін. 
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Одним з найвизначніших досягнень гетьманату Павла 

Скоропадського було енергійне національно-культурне будівництво. 

Реакційна соціальна політика, що підбурювала проти Павла 

Скоропадського основну частину суспільства, диктувалася як класовим 

походженням та оточенням, так і цілковитою залежністю від 

кайзерівської військової адміністрації, котра дивилася на Україну тільки 

як на джерело продовольчого постачання. Однак у сфері національно-

культурної політики гетьман мав повну свободу дій. 

При всілякому сприянні гетьмана, міністр народної освіти та 

мистецтв Микола Василенко розпочав українізацію загальноосвітньої 

школи. Зустрічаючи опір педагогів і батьківських комітетів, він пішов 

обхідним шляхом: замість того щоб українізувати гімназії, засновував 

поряд з ними українські. Восени 1918 р. існувало вже близько півтори 

сотні українських гімназій, в тому числі сільських. Було прийнято закон 

про обов’язкове вивчення української мови та літератури, а також історії 

та географії України в усіх середніх школах [2, с. 181]. 

Поряд з існуючими університетами, засновувалися нові – 

українські (перші – у Києві і Кам’янці-Подільському). У Київському, 

Харківському й Одеському російськомовних університетах почали 

працювати кафедри української мови, літератури, історії і права. Тоді ж 

«Просвіта» та земства заснували в Полтаві історико-філологічний 

факультет. 

24 листопада 1918 р. відбулося урочисте відкриття Української 

Академії Наук. Із доповіді Миколи Василенка на Раді Міністрів: «Коли в 

Києві закладається Українська Академія Наук, то це викликається не 

самісінькими науковими інтересами. Із цим пов’язуються міркування 

величезної національної та державно-економічної ваги. Викликають 

академію до життя, з одного боку, зріст та поглиблення національної 

свідомості українського громадянства, а з другого – необхідність підняти 
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виробливість та трудову міць українського народу та й використати в 

якнайвищій мірі виробливі сили» [5, с. 160]. 

Наказом Павла Скоропадського були призначені перші 12 

академіків: на історико-філологічний відділ – Д. Багалій, А. Кримський, 

М. Петров, С. Смаль-Стоцький; на фізико–математичний – В. 

Вернадський, М. Кащенко, С. Тимошенко, П. Тутківський; на відділ 

соціальних наук – М. Туган-Барановський, О. Левицький, В. Косинський, 

Ф. Турановський. Подальших членів мали обирати ці академіки. На 

президента Академії Павло Скоропадський запросив Михайла 

Грушевського, але він відмовився. Призначений був професор Володимир 

Вернадський [6, с. 501]. 

Українська Академія Наук була найбільшим досягненням 

України в галузі культури. Протягом багатьох років вона залишалася 

науковим осередком, який гуртував біля себе найкращі наукові сили 

України. Гетьманська влада заснувала Державний Український Архів, в 

якому мали бути зосереджені документи історії України, перевезені з 

Москви та Петрограду; Національну Галерею Мистецтв, Український 

Історичний Музей та Національну Бібліотеку України. 

Особливо разючими були успіхи української преси та 

книгодрукування. Протягом 1918 р. виникло 104 видавництва. За доби 

Павла Скоропадського розгорнулося видавництво підручників, на що 

уряд асигнував великі суми. 

У часи Гетьманату завдяки патріотичній діяльності української 

інтелігенції були зроблені і перші кроки в розвитку монументального 

мистецтва і використання його як знаряддя піднесення національної 

свідомості народу. На національне свято перетворилося відкриття в місті 

Ромни, що на Сумщині, 27 жовтня першого в Україні пам’ятника Т. 

Шевченку, спорудженого молодим скульптором І. Кавалерідзе [3, с. 225]. 
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У листопаді 1918 р. почала працювати Українська Академія 

Мистецтв, у якій викладали відомі педагоги-художники. З Галичини 

запрошено до академії О. Новаківського. В статутах академії були 

намічені щорічні виставки праць учнів, але тяжкі умови революційного 

часу не сприяли систематичній роботі в цій установі. 

Бережливе ставлення до історико-культурної спадщини народу 

України виявилося в реальній підтримці музейної справи. Держава дбала 

про життєдіяльність усіх 36 музеїв, заснованих до революції. 

Прагнучи, щоб українська театральна й музична культура вийшла 

на європейський рівень, Павло Скоропадський особисто опікувався 

творчими колективами, які могли знайомити українську публіку з 

кращими зразками світового мистецтва. У травні уряд виділив кошти 

товариству «Національний театр», ініціатором створення якого була трупа 

М. Садовського; «Молодому театру» Леся Курбаса та музично-

драматичній школі ім. М. Лисенка. У серпні було створено Державний 

драматичний театр, творчий колектив якого склали відомі російські та 

українські актори й режисери. У жовтні на базі Національного зразкового 

театру за рішенням уряду почав діяти Державний народний театр під 

керівництвом П. Саксаганського, у якому працювали М. Заньковецька, Г. 

Затиркевич-Карпинська, І. Замичковський та інші видатні митці. 

За активного сприяння міністерства народної освіти й мистецтв та 

за під керівництвом О. Кошиця було створено Перший український 

національний хор у Києві, Державну капелу бандуристів Г. Хоткевича, 

про що подбав сам гетьман. Уряд асигнував кошти на заснування 

Державного симфонічного оркестру ім. М. Лисенка, який працював під 

керівництвом А. Горєлова. Плідну діяльність розвинули Київська, 

Одеська й Харківська консерваторії [1, с. 122]. 

Отже, Національне мистецтво перебувало у постійному творчому 

пошукові свого розвитку, нових форм і видів театральної та музичної 
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культури. У галузі музичного мистецтва успішно розвивалися такі 

напрями, як обробка композиторами народних пісень, українська масова 

пісня, кобзарське мистецтво. Гетьманський уряд через залучення до 

розбудови театральної справи кращих сил української інтелігенції 

прагнув інтегруватися у світовий культурний процес через створення 

належних умов і державних дотацій для розвитку української опери, 

інших видів музичного мистецтва і театру. В Україні набули розвитку всі 

види театрального мистецтва. За сім з половиною місяців існування 

Української Держави на чолі з Гетьманом П.Скоропадським було 

засновано Державний Драматичний театр, Національну оперу, Українську 

Державну капелу, Державний симфонічний оркестр, Перший і Другий 

Національні хори, Кобзарську школу, Першу капелу бандуристів, 

Національну галерею образів, музично-драматичну школу імені М. 

Лисенка, Українську Державну Академію мистецтв, українізовано вже 

існуючі культурні заклади і кінематограф. 
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