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Нечіткий логічний висновок застосовується при рішенні 

різноманітних задач в тому числі і в технології. Традиційними вже давно 

стали задачі нечіткого керування, але в моделюванні застосування 

нечіткої логіки також може бути ефективним. Покажемо це на прикладі 

оцінювання якості очищення повітря газотурбінної установки. 

В багатьох галузях промисловості та на транспорті широко 

застосовуються газотурбінні установки (ГТУ). Крім того, одним з 
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перспективних напрямів розвитку електроенергетики в наш час є 

створення електростанцій з використанням ГТУ. 

Загальна економічність, надійність, довговічність і екологічна 

безпека ГТУ залежить від якості повітря, яке надходить до ГТУ, і яке 

використовується для здійснення процесу згорання газу. Зазвичай повітря 

всмоктується з атмосфери і надалі проходить через газотурбінну 

установку. Недостатньо очищене атмосферне повітря спричиняє знос 

проточної частини двигуна, змінює швидкість робочого тіла вздовж 

проточної частини компресора і турбіни, погіршує процес згорання 

палива, а в сучасних двигунах з високим коефіцієнтом корисної дії (34-39 

%) може викликати засмічення каналів системи охолодження лопаток 

турбіни [1]. 

Найбільш важливі параметри, що характеризують забруднення 

повітря, – це розподіл частинок по розмірах і концентрації частинок. 

Фактичні розміри частинок, звичайно, змінюються залежно від місця 

знаходження. Метеорологічні чинники, зокрема туман, сніг або дощ, а так 

само інші місцеві умови можуть впливати на розподіл частинок по 

розмірах. Повітря в приморських районах, наприклад, може містити 

велику кількість солі. 

Очищення повітря від зважених частинок здійснюється із 

допомогою газоочисних апаратів і фільтрів [2; 3]. Пиловловлювачі 

призначені для уловлювання частинок пилу і очищення повітря, що 

подається в двигун. Для очищення атмосферного повітря в нашому 

дослідженні розглядались патронні фільтри. 

У нас в країні і за кордоном останніми часом для тонкого 

санітарного очищення газу знаходять усе більше застосування 

регенеровані патронні фільтри, основною особливістю яких є 

застосування фільтруючих елементів із складчастою поверхнею. Це надає 

їм ряд переваг: велику поверхню фільтрації на одиницю об'єму фільтру, 
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відносно низькі швидкості фільтрації, що призводить до більш високої 

ефективності очищення, надає можливість збирати фільтри будь-якої 

продуктивності з універсальних блоків. 

Значний об'єм накопичених даних дослідження фільтрів надає 

можливість моделювати процес як традиційними методами обробки 

інформації, так і з застосуванням інтелектуальних методів аналізу даних, 

які останнім часом набули широкого розповсюдження для прийняття 

рішень у різних галузях [4]. В нашому випадку, знання, отримані в 

результаті такої обробки, можуть бути основою для прийняття 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності процесу. 

Тому можна стверджувати, що створення інтелектуальних засобів 

підтримки прийняття рішень для підвищення якості процесу очищення 

повітря, що подається на вхід газотурбінного двигуна, є актуальною 

задачею. 

До основних характеристик пиловловлюючих пристроїв 

відносяться ефективність (міра) очищення повітря від пилу, яку також 

іноді називають коефіцієнтом корисної дії апарату. 

Ефективність (міра) очищення повітря від пилу η обчислюється 

як різниця концентрації пилу в повітрі до очищення Cвх, і після очищення 

Cвих (відповідно мг/м3), виражається у відсотках (або в долях одиниці): 
 

%100⋅
−

=
вх

вихвх

C
CC

η
 

 

Ефективність очищення – це найважливіша характеристика 

апарату. На неї орієнтуються при виборі пиловловлюючого пристрою 

відповідно до допустимого осадового вмісту в повітрі, що надходить на 

очищення. 

Враховуючи актуальність проблеми, авторами було вивчено 

сучасний стан проблеми очищення атмосферного повітря для ГТУ за 
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допомогою патронних фільтрів. Зібрано дані, пов’язані з очищенням 

атмосферного повітря для газотурбінних установок. За відсутності 

інформації по розрахунку та моделюванню процесу очищення повітря за 

допомогою патронних фільтрів в літературних джерелах авторами роботи 

було поставлено та вирішено задачу побудови програмного інструменту 

для рішення задачі кількісного оцінювання ефективності процесу 

очищення повітря на патронних фільтрах при зміні характеристик 

повітря, що надходить в ГТУ. 

Як вже зазначалось раніше, на якість очищення повітря фільтром 

впливає велика кількість чинників, серед яких температура повітря, що 

поступає на очищення, його швидкість та діаметр частинок пилу. Висока 

ступень невизначеності цих параметрів стала мотивацією для 

застосування апарату нечіткої логіки. Всі перелічені числові параметри 

повітря були замінені відповідними лінгвістичними змінними. При виборі 

програмного середовища для реалізації механізму нечіткого виведення 

авторами був обраний пакет Fuzzy Logic середовища Matlab. 

Як відомо, пакет Fuzzy Logic може будувати систему нечіткого 

виведення на основі двох алгоритмів Мамдані та Сугено [5]. 

Алгоритм Мамдані дозволяє розробити класичну систему 

нечіткого виведення за три основні кроки: 

1. Фазифікація – завдання досліджуваних кількісних характеристик, як 

нечітких лінгвістичних змінних. 

2. Задання правил виведення на основі знань та досвіду експертів (рис.1). 

3. Дефазифікація – повернення від нечітких параметрів до конкретного 

чисельного результату (рис. 2). 

Алгоритм Сугено реалізує побудову адаптивних нечітких 

нейронних мереж на основі даних. На відміну від алгоритму Мамдані, цей 

алгоритм автоматизує деякі етапи побудови системи, але потребує на 

значну кількість достовірних даних, як будь-яка нейронна мережа. 
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Обидва алгоритми завдяки низці графічних засобів пакету Fuzzy 

Logic дозволяють відслідковувати та аналізувати поведінку системи 

нечіткого виведення. 

Для рішення поставленої нами задачі авторами був застосований 

алгоритм Мамдані. 

Як нечіткі на вході було обрано такі параметри: 

• температура, що поступає на очищення; 

• швидкість повітря; 

• діаметр частинок пилу. 

Вихідною характеристикою було обрано ефективність фільтру, 

що вимірювалась в %. На етапі фазифікації вхідні параметри були 

переведені у лінгвістичні змінні у відповідності з інтервальними 

значеннями, що відповідають категоріям низький, середній та високий. 

Деякі параметри мали проміжні значення типу вище або нижче 

середнього. Враховуючи безперервний характер значень усіх розглянутих 

параметрів процесу очищення, було обрано функції приналежності, що 

розподіляються за Гаусовим законом. 

Далі необхідною складовою є завдання правил, за якими має 

працювати система виведення. На основі знань експертів та 

експериментальних даних було сформовано 10 правил, що встановлюють 

взаємозв'язок між вхідними змінними та вихідною змінною − 

ефективністю (рис. 1). 

На завершальному етапі роботи системи нечіткого виведення 

необхідно отримати конкретні чисельні результати. Етап дефазифікації 

здійснюється програмним середовищем Fuzzy Logic Matlab за обраним 

алгоритмом Мамдані. 
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Рис. 1. Правила системи нечіткого виведення 

 

Отримана в результаті побудови нечіткої системи виводу 

діаграма (рис. 2) дає можливість оцінювати ефективність фільтру (%) за 

різних значень вхідних параметрів повітря [1-3]. Тестування роботи 

системи проводилось на основі даних попередніх досліджень з літератури 

та наявних експериментальних даних. 

Зрозуміло, що побудована таким чином система нечіткого 

виведення дає можливість проводити численні комп’ютерні дослідження 

для будь-якого процесу за умови коректної постановки задачі. Під час 

реалізації системи в середовищі Fuzzy Logic Matlab важливо відповідно до 

суті задачі провести етап фазифікації (обрати функції приналежності 

вхідних-вихідних нечітких змінних та визначити їх параметри) та 

здійснити формулювання релевантного задачі набору правил виведення. 
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Рис.2. Діаграма нечіткого логічного виведення 

 

Таким чином, модель оцінки ефективності процесу фільтрації 

через патронний фільтр на основі інструментарію нечіткої логіки дає 

можливість досить швидко і точно оцінити якість процесу очищення 

повітря при будь-яких значеннях параметрів повітря, що надходить. 
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кандидат технічних наук, 

доцент кафедри металургії сталі 

Національна металургійна академія України 

м. Дніпро, Україна 

 

Синегін Є. В., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри металургії сталі 

Національна металургійна академія України 

м. Дніпро, Україна 

 

Єконго Муель Одрея Макс, 

студент металургійного факультету 

Національна металургійна академія України 

м. Дніпро, Україна 

 

В сучасних умовах залізо і сплави на його основі залишаються 

основним конструкційним матеріалом не дивлячись на значне поширення 

різних композитів та полімерів. Зважаючи на це одним з основних 
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напрямків сучасної промисловості є металургія, і як її складова 

сталеплавильне виробництво. При цьому киснево-конверторний процес є 

основним способом виробництва сталі масового призначення. 

На даний момент розроблені різні варіанти технології 

конвертерної плавки, що значно різняться один від одної способами 

подачі технологічних газів. Суттєвою відмінністю в здійсненні технології 

конвертерной плавки в технологічному аспекті, за умов будь-якого 

виконання, є зупинка процесу продувки по досягненню заданого вмісту 

вуглецю, або здійснення глибокого передуву металу. 

В основу комплексного порівняльного аналізу технологічних 

схем виробництва сталі в кисневих конвертерах покладено інженерні 

розрахунки, що базуються на виконанні матеріального та теплового 

балансі процесу [1-3]. Відповідно до розрахунків було визначено 

показники за наступними блоками: витрата шихтових матеріалів; 

кількість сталі, шлаку та димових газів; витрата кисню. Основні 

технологічні показники отримані при моделюванні представлені в 

таблиці. 
 

Таблиця 1 

Співставлення основних техніко-економічних показників при 

використанні різних схем виробництва сталі в конвертерах садкою 

60-т 
 

Показник 

Вміст, % за об’ємом 

При виплавці сталі з 

виходом на заданий 

вміст вуглецю 

При виплавці сталі з 

передувом 

конвертерної ванни 

Вихід придатного рідкої 

сталі, % 
89,8 86,4 
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Питомі витрати рідкого 

чавуну, кг/т сталі 
936,8 861,3 

Питомі витрати скрапу, 

кг/т сталі 
177,0 295,8 

Питомі витрати вапна, 

кг/т сталі 
69,6 71,2 

Питомі втрати заліза з 

шлаком, кг/т сталі 
37,9 39,4 

Питомий вихід шлаку, 

кг/т сталі 
124,4 179,0 

Питомі витрати кисню на 

продувку, м3/т сталі 
51,1 63,7 

Питомий вихід димових 

газів, м3/т сталі 
76,1 82,1 

 

Відповідно до даних представлених у таблиці встановлено, що 

використання технологічної схеми виплавки сталі з зупинкою на заданому 

вмісті вуглецю у порівнянні з передувом металевої ванни, дозволяє 

збільшити вихід придатного рідкої сталі на 3,4 %; зменшити питомі 

витрати скрапу на 118,8 кг/т сталі, кисню – 12,6 м3/т сталі; зменшити 

питомий вихід шлаку на 54,6 кг/т сталі, димових газів – 6 м3/т сталі. 

Відповідно до проведених розрахунків встановлено, що 

ефективність кисневих конверторів та якість кінцевої не розкисленої сталі 

є вищою у випадку зупинки продувки з виходом на заданий вміст 

вуглецю. 

 

Література: 

1. Баптизманский В. И., Бойченко Б. М., Черевко В. П. Тепловая работа 

кислородных конвертеров. – М.: Металлургия, 1988. – 176 с. 
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2. Бойченко Б. М., Яковлев Ю. Н. Расчет конвертерной плавки с верхним 

кислородным дутьем. Учеб. пособие. – Днепропетровск: ДМетИ, 1977. – 

78 с. 

3. Бигеев А. М. Математическое описание и расчеты плавильных. – М.: 

Металлургия, 1982. – 153 с. 
 

 

РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІСТА 

 

Переворочай А. Ю., 

студентка інституту архітектури 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Промислові території та об’єкти є невід’ємною складовою 

міського простору. З розвитком міст, промислові підприємства, що 

розміщувалися раніше на периферії , органічно ввійшли в архітектурно-

планувальну структуру сучасного міста. Сьогодні більшість промислових 

території перебувають у стані стагнації, деградації або часткового 

загосподарювання. В основному вони не пов’язані з міським 

середовищем, багато з них втратили свою початкову функцію, на деяких 

територіях зберігся лише ландшафт, а інженерні та архітектурні об’єкти 

втрачені. Також слід зазначити, що при проектуванні промислових 

територій особливих акцент здійснювався на транспортні зв’язки, 

оскільки необхідним було безперебійне обслуговування виробництва. До 

сьогоднішнього дня вони збереглись (окреме питання їхні якісні 

показники), що дає змогу розглядати колишні промислові території як 

потенційно транспортно-доступні. Їх території розглядаються як резерв 
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для подальшого розвитку міського простору, зі зміною функціонального 

призначення. 

Під архітектурною ревіталізацією (від лат. re ... – відновлення та 

vita – життя, дослівно: повернення життя) [1] в даному дослідженні є 

процес відновлення, оживлення території, що супроводжується 

розміщенням на території проектування, архітектурних об’єктів, що 

сформують образ міста та відобразяться на якісних показниках простору 

міста. 

В даний час, з функціональної точки зору, реалізуються три 

принципово різних напрямки перетворення промислових територій [2, с. 

29-35] 

- збереження функціонального призначення території – промислової 

функції: 

а) повна реставрація будівлі, збереження її первісного вигляду (може бути 

актуально для пам'яток промислової архітектури); 

б) вдосконалення – сучасне технологічне оснащення виробництва в 

існуючому обсязі будівлі. 

- часткова рефункціоналізація: 

а) реконструкція планувальної структури, основним принципом якої є 

виокремлення та збереження найбільш стійких планувальних 

характеристик; 

б) перетворення об'єкта в музей; 

в) включення нових об'єктів міського значення в історико-промислові 

території. 

- повна зміна функціонального призначення території 

(рефункціоналізація): 

а) зміна функціонального призначення існуючих пам'яток індустріальної 

спадщини відповідно до критеріїв соціально-культурної затребуваності і 

актуальності (переорієнтація промислових територій та об’єктів під 
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житлові будівлі, адміністративно-офісні центри, освітні установи, 

культурно-розважальні центри, готелі, підприємства торгівлі, спортивні 

споруди); 

б) озеленення та благоустрій пошкоджених територій з метою їх 

екологічної реабілітації (парки, сквери, алеї); 

в) повне знесення об'єкта і використання території в інших цілях. 

В ході роботи над проектом «Інтегрованого розвитку міста» [3] 

було зазначено, що на північному сході Київського району міста Полтава, 

промислові території займають 850 га, серед яких дуже велика частка 

занедбаних або просто вільних земельних ділянок. Такі великі 

виробництва за типами та структурою більше не потрібні, а економіка 

нового типу потребує для себе цільового використання земельних ділянок 

(рис.1) [4]. 

 
Рис. 1. Територіальний розподіл промислових зон м. Полтава 

 

Згідно концепції інтегрованого розвитку, для міста Полтава 

актуальним є питання ревіталізації промислових територій з подальшим 
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змішаним функціональним використанням, як наприклад території 

північного промислового вузла міста Полтава, де розташована ділянка по 

вулиці Маршала Бірюзова на території колишньої прядильно-ткацької 

фабрики (рис.2) [5]. 
 

Рис. 2. Прядильно-ткацька фабрика 
 

Адміністративне розташування кварталу – Київський район. 

Квартал обмежений вулицями: Маршала Бірюзова, Героїв-пожежних 

(колишня Тевелєва), Харчовиків, Петра Юрченка. 

Основна частина кварталу – цехи прядильно-ткацької фабрики та 

склади. Квартал, що пропонується ревіталізувати, має ряд особливостей: 

неподалік розташована залізнодорожна станція Полтава-Київська, по 

вулиці Маршала Бірюзова розташовуються великі промислові об'єкти: 

олійноектракційний завод, завод газорозрядних ламп, залізобетонних 

виробів. 

Основна частина кварталу знаходиться в задовільному стані. У 

зв’язку із аварійним станом склади, які знаходяться на території кварталу 

потребують знесення з подальшим будівництвом нових об’єктів. 

За функціональним наповненням – це квартал зі змішаною 

функцією, переважно цехи, адміністративні будівлі, установи освіти та 

житлові будинки. 

З аналізу містобудівної ситуації видно, що у кварталі 

прослідковується стійка тенденція до розвитку технопарку та житлової 
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забудови. Згідно з генеральним планом м. Полтава, в перспективі 

передбачається зміна цільового використання даної території. 

Враховуючи наявну ситуацію та перспективне бачення колишньої 

промислової території, пропонується поліфункційне використання 

колишньої прядильно-ткацької фабрики: збереження та розвиток 

житлової та громадської функції. Пропонується формування житлових 

груп із вирішенням внутрішньо дворового простору на засадах комфорту 

та безпеки мешканців. Всі заходи повинні відбуватися із врахуванням 

збереження пам’яток промислової архітектури та історії, а також цінної 

фонової забудови. 

Генплан кварталу функціонально поділяється на декілька зон, що 

відокремлені одна від одної: адміністративна, пожежна частина та відділ 

поліції, розташовані по головній магістралі вулиці – Маршала Бірюзова, 

житлова – секційні 9-и та 5-и поверхової будівлі, навчальна, територія 

Полтавського професійного ліцею сфери послуг. 

Враховуючи сучасні тенденції занепаду застарілих та економічно 

невигідних промислових підприємств у містах вивільняються нові 

території, які володіють значним потенціалом для розвитку міста, його 

нового образу та функціонального наповнення, яке відповідає вимогам 

сьогодення. В даному питанні необхідним є баланс між: збереженням та 

зміною функціонального використання колишніх промислових територій 

із врахування промислової пам’ятко охоронної спадщини (або її 

виявленням). Важливим питанням залишається включення колишніх 

промислових територій в архітектурно-планувальну структуру міста, як 

повноцінних елементів, які в свою чергу, створять імпульс для 

подальшого розвитку як свого безпосереднього оточення, так і міста 

загалом. Також необхідно пам’ятати про створення привабливого 

інвестиційного простору, що, в свою чергу, зможе підняти статус та 

економічні показники міста. Такі проекти ревіталізації колишніх 
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промислових територій дають можливість оживити міську структуру та 

дають імпульс для подальших пошуків, роздумів та формування 

здорового міського простору із залученням та збалансованим розвитком 

територій, які сьогодні є асоціальними та перебувають у занедбаному 

стані. 
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Вдосконалені раніше розроблені математична модель [1; 2] і її 

комп’ютерна реалізація (програма KINETIC) для забезпечення 

можливості врахування несиметричного падіння струменя металу з 

плавильного агрегату при наповненні ковша з наявністю шлакового шару 

в ванні і чисельно оцінена ефективність використання феросплавів, що 

вводяться у ківш на цьому етапі виробництва сталі. 

У розрахункових дослідженнях використані наступні умови. 

Ковшова ванна має діаметр 2,22 м і висоту 2,25 м, що аналогічно об’єму 
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рідкого металу у практично використовуваному ковші ємкістю 60т на 

ПрАТ «Дніпроспецсталь». Час випуску металу з ДСП приймався, як і у 

промислових умовах, і становив 3-7 хв. Найкоротша тривалість 

наповнення ковша у розрахунках приймалась при діаметрі струменя 250 

мм (дорівнює приблизно діаметру льотки), а найбільш тривале 

наповнення відбувалось при діаметрі 164 мм суцільного перетину 

(програмна вимога не допускає газо-металевий струмінь). Струмінь 

рідкого металу у виробничих умовах спочатку падає на посилення 

футерівки ковша у бійній її частині, а потім поступово переміщується 

десь поблизу центру поверхні ванни. Під час наповнення ковша 

здійснюється продування металу аргоном у «байпасному режимі» 

(витрати газу – 300 л/хв) через донну фурму, залишається незмінним до 

кінця випуску і триває ще декілька хвилин після наповнення ковша. 

На початковому етапі досліджені варіанти введення феросплавів 

(ФМн78, ФС65, МнС17) відносно падаючого струменю металу та донної 

продувної фурми. 

Початок введення добавок у дослідженнях приймали при 

наповненні ковша на третину об’єму від повного (тобто 20 т). Місця 

введення феросплавів: біля «аргонового ока» на шлако-металеву 

поверхню (над фурмою – 0°), у діаметрально-протилежній стороні (180°), 

перпендикулярно центру (90°). Наведені місця розташовані на радіусі 

приблизно 1м. Температуру шлакового і металевого розплавів при 

наповненні ковша приймали 1600°С. Діаметр (фракція) феросплавних 

добавок – 100 мм у перетину. 

Спочатку вивчали результати чисельних досліджень 

гідродинамічного стану ковшової ванни. Наповнення ковша металом 

сприяє зменшенню висхідних потоків. Поведінка (вітання) феросплавів 

аналогічна поведінці цих добавок у наповненому ковші при обробці 

розплаву на УКП: ФМн78 відразу занурюється, як тільки пройде шар 
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шлаку, опускається до дна металевої ванни, може підійматися на 

поверхню ванни, коли потрапляє у висхідні потоки біля фурми або у 

середині металевої ванни. ФС65 таМнС17 після падіння занурюються і 

відразу спливають, потім ще декілька раз занурюються і спливають поки 

не розташуються на поверхні розплаву з різною площею контакту. У 

МнС17 площа контакту з металом більша ніж у ФС65 завдяки більшій 

густині. 

На другому етапі досліджень проводилась оцінка кінетики 

плавлення феросплавів, результати яких,на прикладі МнС17,представлені 

у таблиці. 
 

Таблиця 1 

Кінетика плавлення МнС17 та усереднення розплаву 
 

Місце 

введенн

я 

Момент 

введення 

феросплав

у, с 

Наповнен

ня 

ковша, с 

Плавленн

я 

корочки, 

с 

Плавлення 

феросплав

у, с 

Коефіціє

нт 

варіації, 

% 

0° 

60 180 48,09 104,23 3,93 

80 240 48,37 106,79 2,60 

100 300 51,61 109,38 1,67 

120 360 52,91 111,14 1,07 

140 420 55,08 112,21 0,79 

90° 

60 180 49,69 105,19 2,67 

80 240 54,17 110,77 0,91 

100 300 57,60 113,95 0,71 

120 360 56,62 105,84 0,43 

140 420 58,28 115,85 0,18 

180° 60 180 54,19 113,26 8,34 
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 80 240 54,26 112,77 3,08 

100 300 58,07 115,68 2,05 

120 360 58,36 115,99 0,95 

140 420 58,45 116,09 0,37 
 

Встановлено, що тривалість плавлення феросплавів має невелике 

відхилення (коефіцієнт варіації у межах до 4,5 %) незалежно від 

тривалості наповнення ковша і місця їх вводу. Причому закінчення 

плавлення ФМн78 і ФС65 при найменшій тривалості наповнення металом 

ковша (180с) відбувалося  ще після завершення наповнення (тривало ще 

приблизно 28с для ФМн78 і 17с для ФС65). Досягненню більш глибокого 

усереднення розплаву сприяє збільшення тривалості наповнення ковша 

металом. 
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Ідентифікація конфігурації – це організована структура, що 

описує склад об'єктів в рамках проекту [1]. Ці об'єкти називаються 

елементами конфігурації (ЕК). Опис стандартної лінійної бази 

функціональних і фізичних характеристик цих ЕК створений для 

контролю зі збереження змін, що відбуваються в існуючих елементах і 

нових «кінцевих елементах» або очікуваних проектах. 

Як правило, процеси проекту завчасно призводять до 

утвердження базових характеристик і пов'язаних з ними видів. Будь-які 

зміни у вихідних характеристиках є задокументовані для їхнього 

подальшого впливу на «особливі» пункти і також є затвердженими. У 

базових характеристиках відображаються відмінності у тому, «як 

планувалося» та «як реалізувалося». 
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Ідентифікація елементів конфігурації підкреслює кінцеві 

результати проекту, а також значущі події або ефекти і демонструє їх обох 

менеджеру та клієнту або спонсору з попередньо визначеними точками 

досягнення. Вибрані елементи проекту знаходяться на досить значному 

рівні для здійснення контролю і можуть складатися з: 1) фізичних 

елементів, 2) документів, 3) форм і 4) записів. Ці чотири категорії можуть 

бути поділені за типом і базовими характеристиками. Приклади 

багатозначних елементів [2]: 

o елементи, які повинні відповідати правовим вимогам; 

o елементи, які повинні відповідати рекомендаціям для здоров'я та 

безпеки;  

o елементи, які будуть розіслані субпідрядникам; 

o елементи, які впливають на процеси або результати за межами 

поточного проекту; 

o елементи, які утворюють величезну складову «поставного» проекту. 

Формальний огляд процесів, відстеження статусу та управління 

змінами вимагає, щоб інформація, що описує один ЕК, була 

диференційована від інформації, яка описує інші ЕК. На практиці 

проектування було виявлено, що ЕК мають бути однозначно 

ідентифіковані для їхнього управління, обробки та відстеження. Особлива 

ідентифікація може бути досягнута шляхом присвоєння серійних номерів, 

небагатозначних чисел або будь-якої встановленої чи затвердженої 

класифікації для кожного ЕК. 

Використання мови як ідентифікатора знижує помилки 

ідентифікації та дозволяє просте використання. Таким чином, існує 

тенденція використовувати поєднання значущих букв (наприклад, 

позначаючи тип ЕК і цифри (наприклад, дати, версії і т. д.). Деякі 

організації мають ідентифікатори, які використовуються у всіх видах 

діяльності. 
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Для каталогізації системи потрібно враховувати її складність та 

інформаційну наповнюваність, що відображають розмір проекту і 

відношення між ЕК. Чим складніша система, тим більше часу, ресурсів і 

бюджету повинно виділятися для частини ЕК та таксономічних схем. 

Залежно від типу проекту та корпоративної політики, можна 

виділити наступні типи ідентифікаторів [2]: 

• інформаційний ідентифікатор специфічного посилання, включаючи 

ідентифікаційний код; 

• категорія елементу (тобто документ, форма, запис); 

• ієрархічний зв'язок з іншими предметами (креслення, специфікація 

системи); 

• контроль версій (оригінал, оновлення, повна зміна, субпідрядник / 

виробник, місце розташування заводу); 

• дата друку; 

• джерело предмету (проект, субпідрядник, існуючий об’єкт компанії); 

• формат (якщо є в наявності комп'ютер, програмне забезпечення 

обробки текстів, версія і платформа); 

• «серіалізація» (видання по частинах) та посилений контроль. 
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Актуальність проблеми: новітні технології дозволяють 

відкривати раніше невідомі родовища вуглеводнів, що залягають під 

континентальним шельфом по всій земній кулі. З року в рік 

нафтовидобуток відходить все далі від берега, і морські інженерні 

технології розвиваються дедалі швидше. 

Для розширення можливостей з видобутку нафти далеко від 

берега в море почали використовувати танкери, які можна 

використовувати як резервуари. Таким чином з'явилися судна типу FPSO. 

FPSO (FLOATING PRODUCTION, STORAGE, AND 

OFFLOADING VESSEL) – це тип судна (плавучі системи) з можливістю 

виробництва, зберігання і розвантаження нафтопродуктів. Зовні система 

нагадує судно, але спроектована інакше і перевозить не тільки всю 

необхідну продукцію і технологічне обладнання, а й резервуари для сирої 

нафти. Це система резервуарів видобуває сиру нафту з глибоководних 

свердловин і зберігає її в своїх танках до тих пір, поки вона не буде 

перекачана на танкери-човники або океанські нафтоналивні баржі для 
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подальшого транспортування на берег. Також перекачування нафти на 

континент може здійснюється через спеціальну систему трубопроводів, 

проте цей варіант можливий при безпосередній близькості від берега [1]. 

 

 
Рис. 1. Типова схема розміщення плавучої системи 

 

Принцип роботи платформи: нафта і газ надходять в установку 

з довколишніх платформ і зберігаються до відвантаження в нафтоналивне 

судно або відправки по нафтопроводу. Нафта накопичується в плавучій 

установці для видобутку, зберігання і відвантаження нафти до тих пір, 

поки не нагромадиться в достатній кількості для наповнення 

нафтоналивного судна. На плавучій платформі може відбуватися 

сепарація нафти. Однак, краще здійснювати первинну сепарацію на 

нафтопромисловій платформі для економії місця в резервуарах плавучої 

платформи [4]. 

Найбільшою перевагою експлуатації суден FPSO є виключення 

витрат на прокладку кілометражу трубопроводу від родовища до 

берегового терміналу. Виробниче обладнання судів FPSO дозволяє 

освоїти невеликі родовища нафти або глибоководних родовищ далеко від 

вже існуючої підводної інфраструктури. Причому, при освоєнні 
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невеликих родовищ, запаси яких можуть бути вичерпані вже через 1,5-2 

роки, відпадає необхідність установки дорогих нафтових платформ. Коли 

родовище відпрацьовано, судно переходить до розробки наступного [2]. 

Виходячи з назви, плавучі бурові системи не прив'язані постійно 

до морського дна, а спроектовані для швартування, щоб залишатися на 

станції тривалі періоди часу. Існує багато різних варіантів таких систем, 

термінологія яких відрізняється. 

Типи FPSO: 

- FSO – плавуча система для зберігання і вивантаження нафтопродуктів, 

як правило, це судно або плавуча баржа, що має корпус, який містить 

цистерни для зберігання видобутої нафти, і засіб для викачування нафти з 

резервуарів. Ці установки не мають ніякого виробничого та 

технологічного обладнання. 

- FPSO – плавуча система нафтовидобутку, зберігання і вивантаження, 

яка, крім можливості зберігати і розвантажування нафти, включає також 

обладнання для отримання сирої нафти з видобувних свердловин і 

обробки її для експорту, розділяючи воду і газ. 

- FSU – плавуче сховище; плавучий пристрій, призначене виключно для 

зберігання нафти. Експорт може здійснюватися за допомогою 

трубопроводу на береговий пристрій, на відміну від вивантаження на 

танкери постачання. 

- FDPSO – новий тип судна, що з'явився в 2009 р, оснащений буровою 

установкою. Причому, бурової модуль може бути знятий і використаний в 

іншому місці. В даний час існує одне таке судно належить компанії 

PROSAFE: «FDSPO Azurite». Плавучі системи нафтовидобутку, мають 

виробниче обладнання, але, як правило, не мають сховищ, мають безліч 

різновидів. Розміром вони бувають від невеликих, перероблених із барж, з 

встановленим на них сепараційним обладнанням для дрібномасштабного 

виробництва до 25 000 барелів нафти щодня, до величезних 
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спеціалізованих судів з можливістю обробки понад 200 000 барелів в 

день. Деякі можуть бути переобладнаними буровими установками, а 

також напівзануреними або регулювальними платформами [3]. 

Переваги системи FPSO: 

• Переміщення на інше місце народження після видобутку запасів 

флюїду; 

• Не чутлива до зросту цін при збільшення глибини води в порівнянні з 

МСП; 

• Стійка до змін умов видобутку нафти і газу; 

• Економічно вигідна на мілководді для не перспективних родовищ [4]. 

Висновок: Експлуатація плавучої системи типу FPSO дає 

можливість бути не залежними від розміщення підводних трубопроводів, 

глибини розміщення місця родовища, значно скорочує витрати на буріння 

свердловини її експлуатацію, а також зберігання і транспортування 

флюїду на берег. 
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Явище опаду листя з рослин отримало назву листопад. Воно 

пов’язане з життєвими функціями рослин і відбувається у визначний 

період року, коли рослина відчує фізичну (влітку) або фізіологічну 

(взимку) сухість. Це захисне явище до періодично виникаючих 

несприятливих умов середовища [1]. В зонах з помірним та холодним 

кліматом листопад у листопадних дерев та кущів відбувається кожен рік 

восени і є важливим пристосуванням до зимового періоду, який є не 

тільки холодною, але й сухою порою року. Скидаючи листя, рослини 

оберігають себе від нестачі вологи, оскільки при несприятливих умовах 

вода в листки не поступає, а транспірація продовжується, що призводить 

до загибелі. Восени температура води в ґрунті стає нижчою, ніж влітку, 

внаслідок чого рух її по рослині уповільнюється і не може надійти через 

коріння до всієї рослини, що призводить до скидання листків і зменшеня 

транспірації. Перед листопадом біля основи листкової пластинки з 

паренхімних клітин утворюється віддільний шар і в основі черешка 

утворюється ламка коркова тканина. В листках посилюється дисиміляція, 

відбувається руйнування хлорофілу, що призводить до розцвічування 

листя. В рослинах накопичуються інгібітори росту, які викликають 
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опадання листя і сприяють переходу рослин в стан спокою. Листопад 

сприяє видаленню шкідливих продуктів обміну, які накопичились в 

листках рослин під осінь. 

Наші спостереження за рослинами роду Calycanthus L. в умовах 

Волинської височини показали, що терміни настання фенофаз зміщуються 

в залежності від кліматичних особливостей і настають швидше або 

пізніше від генетично закладених. Фази зміни забарвлення та відмирання 

листків у калікантів досить розтягнуті в часі. У рослин Calycanthus 

floridus L. осіннє забарвлення листків настає в III декаді вересня, у 

Calycanthus fertils Walt. – в кінці вересня-на початку жовтня. У 

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn. осіннє забарвлення листків настає у 

кінці II декади жовтня. Листопад у C. floridus припадає на І декаду жовтня 

і триває найдовше – 34,8±1,32 доби, у C. fertilis і C. occidentalis – на кінець 

III декади жовтня та триває відповідно – 19,2±1,77 і 12±0,89 діб. 

При дослідженні динаміки листопаду калікантів у вегетаційний 

період 2018 року була відмічена значна затримка в строках дефоліації. 

Специфічні погодні умови: жарка та суха погода в кінці літа та восени, 

мінімальна кількість опадів, стимулювали порушення в процесах синтезу 

та транспорту ростових речовин. Причому, фаза зміни забарвлення 

листків у калікантів тривала довший період часу, а у рослин C. floridus 

розпочалась в І декаді жовтня. В II декаді листопада було проведено 

обстеження насаджень калікантів на Агробіологічній станції (підрозділ 

ботанічного саду «Волинь») Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки та аматорських насаджень в селах 

Воротнів і Веселе (Луцький р-н). Під час обстеження видів було 

визначено відсоток залишених листків на кущах, причому більшим він 

виявився в групових насадженнях на Агробіологічній станції. Окремо 

зростаючі рослини мали нижчий відсоток залишених листків на кущах, 

що було відмічено і в аматорських насадженнях. Нижчий відсоток мали і 
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рослини віргінільного стану, порівняно з генеративно зрілими 

представниками. Було відмічено, що в 2018 році з 218 рослин, які були 

відмічені для досліду в 7,79 % дефоліація рослин відбулась не повністю і 

рослини вступили в зимовий період з частиною листків. 

Затримка строків листопаду видів роду Calycanthus впливає на 

зимостійкість, а отже і на морозостійкість рослин, головними чинниками 

якої є своєчасне завершення вегетації, значне зниження активності 

фізіологічних процесів (перехід до стану спокою). Наші спостереження 

показали, що факторами впливу на листопад калікантів є їх місце 

зростання, вік рослини, правильні агротехнічні прийоми. На процес 

опадання листків можна впливати шляхом регулювання строків 

формування крони, регулюванням вологості ґрунту в осінній період [2]. 

 

Література: 
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Нині роль пакувальних матеріалів набуває масштабного значення, 

особливо для товарного вигляду продукту, тривалості збереження, 

транспортування тощо. Вона займає вагоме місце серед продовольчих та 

промислових товарів. 

В країнах Європи екологи підняли питання застосування тари й 

упаковки з полімеру. Розвиток ринку пакувальних технологій, 

пакувальних матеріалів продовжує інтенсивно зростати в нашій країні. Й 

зовсім невеликими кроками відбувається перехід на більш екологічно 

чисте пакування. 

В Україні одне із болючих екологічних питань – засмічення 

навколишнього природного середовища використаною тарою та 

упаковкою. Особливо таке засмічення помітне в сільській місцевості, на 

територіях передмістя, на узліссях, у канавах, вздовж автомагістралей [1]. 

В нашому дослідженні ми брали для прикладу декілька місцевих 

підприємств, котрі займаються випуском низки продукції з поліпропілену 

й полімерних матеріалів, зокрема харчової плівки. Вивчивши технологію 

їх виробничого процесу, можемо відмітити, що охарактеризовується він 

як безвідходне виробництво. Але в результаті самої роботи підприємств 

та продукції, що випускається, можемо сказати, що вплив на довкілля все 

таки відчувається. В виробничому процесі забруднення відбувається від 

наступних джерел: технологічні процеси, при яких в атмосферу надходять 
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речовини забруднювачі з вмістом продуктів деструкції матеріалу (лиття 

під тиском, пресування, екструзія, і т. п.); механічна обробка матеріалу на 

обладнанні та підготовчі операції (дріблення, розтарування) котрі 

супроводжуються виділенням пилу оброблюваного матеріалу в 

атмосферне повітря; лінійне або точкове зварювання плівок з виділенням 

газоподібних речовин у атмосферу [2]. 

Окрім того було проведено низку розрахунків: розрахунок 

викидів забруднювачів при проведенні операцій по розтаруванню й 

дробленню поліпропілену; розрахунок викидів забруднюючих речовин 

при виробництві полімерних виробів методом екструзії та видувного 

формування; розрахунок викидів забруднюючих речовин при 

гранулюванні поліпропілену; розрахунок проекту ГДВ по кожному 

забруднювачу, що містяться в промислових викидах (пил, чадний газ, 

оксиран та етанова кислота, формальдегід). 

Беручи до уваги випуск саме такої продукції, пропонуємо, на 

місцевому рівні, налагодження екологічної політики що до розв’язання 

питання забруднення довкілля: переробка пакувального матеріалу; 

використання багаторазової упаковки. А для самих підприємств-

забруднювачів рекомендуємо: переобладнання очисного устаткування на 

нове, більш ефективне; впровадження та застосування «екологічно 

чистих» полімерів та виробів із них (біологічні полімери, котрі 

синтезуються рослинами й живими організмами – біорозкладання). 
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Сечовий міхур – це порожнистий м’язовий орган, що є частиною 

сечовидільної системи організму. Орган складається з трьох шарів: 

зовнішнього серозного, середнього м’язового (або ж детрузора) та 

внутрішнього епітеліального (уротелія). Відомо, що в стінці органа 

знаходяться ефекторні автономні нервові волокна та аферентні терміналі 

нейронів дорсальної кори головного мозку. Сечовий міхур постійно 

знаходиться під механічним впливом рідини, що його заповнює, при 

цьому м’язовий шар органу піддається різній силі стискання, що залежить 

від кількості сечі, загального стану організму та його індивідуальних 

властивостей, умов довкілля, тощо. Пристосування органу до цих впливів 

обумовлює наявність нервових закінчень, що мають рецепторні білки для 

реєстрації певних змін. 

Регуляція стискання органу у відповідь на зміну тиску рідини 

зсередини наразі невідома, адже пошуки основного молекулярного 
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рецептора механічних змін досі ведуться. Одним з вірогідніших 

механочутливих йонних каналів на цю роль виступає канал Piezo1. На 

сьогоднішній день є відомості про присутність мРНК гена Piezo1 у 

нейронах дорсальної кори головного мозку, уротеліальному шарі та 

детрузорі [1]. Також є роботи щодо ролі Piezo1-каналу в уротелії сечового 

міхура, в яких за допомогою пригнічення продукту гену Piezo1 в 

уротеліальних клітинах знизили чутливість органу до механічних 

подразнень [2]. Окрім цього, в специфічних клітинах уротелію показано 

експресію Piezo2 [3]. 

На основі цих даних можна припустити, що сигналізація про 

механічний вплив відбувається аналогічно до механізму рецепції 

розтягування судинним ендотелієм. Хоча існують роботи про експресію 

мРНК каналу Piezo1 в детрузорі, остаточне підтвердження наявності 

цього каналу у функціональному стані досі не було проведеним. Отже, 

Piezo1 канал потрібно активувати у відповідь на механічне подразнення та 

зареєструвати зміну потенціалу. Досліджувати присутність Piezo1 

потрібно в гостро-ізольованих міоцитах сечового міхура, щоб виключити 

роль в сигналізації інших тканин. Отже, було вирішено дослідити зміну 

електричного струму в цих клітинах, щоб підтвердити присутність та 

фізіологічну активність механочутливих каналів в мембрані гладеньких 

міоцитів. Електрофізіологічний експеримент проводився за допомогою 

методу Patch-Clamp. 

Модельним об’єктом було обрано лабораторного щура (Rattus 

norvegicus var. alba) лінії Wistar. В експеримент бралися щурі віком 3 

місяці, статевозрілі і з масою від 200 до 250г. Для виділення сечового 

міхура та проведення подальшого експерименту тварину анестезували 

шляхом підвищення концентрації CO2 в повітрі та проводили її 

декапітацію. Всі дослідження з тваринами проводились з дотриманням 

Міжнародних принципів Європейської конвенції про захист тварин, які 
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використовуються для експериментальних цілей від 16 березня 1986-го 

року, Страсбург. 

Після декапітації у тварини видалявся сечовий міхур. Після 

видалення з органу видалявся уротелій і кровоносні судини. Очищену від 

верхнього шару тканину розрізали на шматки 0.5-1.5 мм для збільшення 

площі контакту тканини з протеолітичними ферментами у подальшому 

процесі виділення ізольованих клітин. 

Для зберігання живих клітин після виділення були виготовлені 

розчини, подібні до складу тканинної рідини – номінально безкальцієвий 

розчин (Са2+/Mg2+-free) з Na-глутаматом та розчин з низькою 

концентрацією кальцію для поступового доведення до фізіологічного 

рівня. Для забезпечення життєздатності клітин безпосередньо під час 

електрофізіологічного експерименту був виготовлений розчин Рінгера-

Тіроде. Також виготовлений розчин для методу Patch-Clamp, що 

відповідає за складом та фізико-хімічними властивостями до складу рідкої 

фази цитоплазми клітини. Отримання ізольованого препарату клітин 

відбувалося у два етапи ензиматичної варки, для чого були відповідно 

виготовлені два розчини із певним складом ензимів. 

Отриману суспензію ізольованих гладеньких міоцитів фіксували 

в окремих чашках Петрі та переносили безпосередньо на Patch-Clamp 

установку. 

Для перевірки життєдіяльності клітини та реєстрації 

трансмембранних струмів використали електрофізіологічний Ramp-

протокол, схема якого зображена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Електрофізіологічний протокол: фаза відпочинку -40 мВ, крок 

«вниз» з стимуляцією у -100мВ, поступове збільшення напруги, стимул 

+50 мВ 
 

Для того, аби побачити присутність струму крізь йонний канал у 

відповідь на механічний стимул, було обрано спосіб стимуляції 

гідродинамічним тиском на клітину. 

Протокол починався з фази «відпочинку» у -40 мВ, далі подавався 

стимул із кроком «вниз» і стимуляцією у -100мВ, після чого відбувався 

поступовий підйом до стимулу +50 мВ. У результаті, на ізольованих 

клітинах було проведено 5 експериментів зі стимуляцією механо-

індукованого струму гідродинамічним тиском. Прослідкувавши за 

відповіддю гладенького міоциту, спостерігали наявність різниці в струмах 

між записами під час механічної активації та контрольними записами. 

Перші 50 мс на контрольному записі у фазі «відпочинку» (потенціал 

спокою) бачили струм на рівні -20 пкА, який забезпечується роботою 

двопородоменних калієвих йонних каналів К2Р. Далі бачили стрибок вниз 

через негативну стимуляцію зі струмом у -180 пкА та поступовий ріст 

напруги, бачили активність Ca2+-каналів родини BС (англ. Big 

conductance), що створюють зашумлення відповіді за максимального 

значення напруги в протоколі +50 мВ із струмом у +510 пкА (див. 

рисунок 2). 
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Рис. 2. Контрольний запис відповіді клітини на протокол без механічної 

стимуляції 
 

На записі із механічною активацією бачили наступне: у фазі 

відпочинку значення струму стало -35 пкА; із негативним стимулом 

протоколу виміряне значення струму становило -210 пкА; із поступовим 

збільшенням напруги по протоколу значення струму стало +595 пкА. 

Запис із механічною стимуляцією зображений на рисунку 3. 
 

 
Рис. 3. Контрольний запис відповіді клітини із механічною стимуляцією 

 

Також за отриманими даними була побудована вольт-амперна 

характеристика запису відповіді клітини на механічну стимуляцію, що 

зображена на рисунку 4. 
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Рис. 4. Вольт-амперна характеристика запису відповіді на механічну 

стимуляцію 
 

Метою роботи було встановити механічну чутливість гладеньких 

міоцитів детрузора сечового міхура за допомогою функціонального 

методу Patch-Clamp шляхом впливу на клітину гідродинамічним тиском. 

В результаті дослідження отримали і зареєстрували механо-індуковану 

відповідь гладенького міоцита детрузора на гідродинамічний тиск у 

вигляді зміни величини трансмембранного струму. Записані відповіді 

безпосередньо викликаних струмів; записана також вольт-амперна 

характеристика відповіді. 

Результати дослідження підтверджують те, що м’язова тканина 

детрузора дійсно чутлива до механічних подразників. Слід зазначити, що 

представлена у роботі вольт-амперна характеристика механо-

індукованого струму близька по форму із вольт-амперною 

характеристикою каналу Piezo1 [4]. Отже, з отриманих даних можна 

висунути ще одне припущення про те, що детрузор, в гладеньких 

міоцитах якого потенційно знаходиться канал Piezo1, може брати участь у 

сигналізації розтягнення та наповнення сечового міхура. Майбутні 

дослідження із застосуванням специфічного активатору йонного каналу 

(Yoda1) або пригнічення продукту гену Piezo1 дозволять остаточно 
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встановити роль Piezo1 у явищі механочутливості м'язового шару 

сечового міхура та остаточно підтвердити роль Piezo1 в якості основного 

механочутливого рецептора в сечовому міхурі. 
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В даній роботі розглядаються закономірності зміни пластових і 

гідростатичних тисків в межах північного борту Дніпровсько-Донецької 

западини та проводиться їх аналіз з метою виведення додаткових критерії 

оцінки перспектив нафтогазоносності. 

Актуальність проблеми: Роботи щодо перспектив 

нафтогазоносності північного борту, які проводились до даного часу 

базувались на декількох підходах – геолого-структурному та 

гідрогеологічному, але вони майже не перехрещувались. За структурно-

геологічними даними виділялись пастки та перспективні ділянки, а 

гідрогеологічні дані (хімічний склад пластових вод, вміст і концентрація 

водорозчинених газів) показували сприятливі умови для скупчень 

вуглеводнів. 

Перспективи нафтогазоносності з точки зору сприятливих 

закономірностей зміни тисків для північного борту детально не 

вивчались. 

Мета: аналіз отриманих результатів вимірів тисків у 

параметричних, пошукових, розвідувальних свердловинах та виведення 

додаткових критеріїв для оцінки перспектив нафтогазоносності північного 

борту Дніпровсько-Донецької западини по розрізу та простяганню. 

Визначення закономірності зміни тисків 

Початковий пластовий тиск у покладах є одним із важливих 

параметрів, який враховується на етапі пошуків і розвідки родовищ та на 

стадії розробки. Тому для проведення робіт з пошуків і розвідки 

вуглеводнів та для обґрунтування вихідних параметрів з метою 
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проектування буріння свердловин чи розробки родовищ необхідно 

дослідити закономірності змін початкового пластового тиску по 

родовищах в межах північного борту ДДЗ. 

Баричні умови розрізу північного борту охарактеризовані на 

основі вимірів та аналізу результатів точкових вимірів пластових тисків у 

свердловинах Аксютівського, Безлюдівського, Островерхівського, 

Васищівського, Денисівського, Іскрівського, Північно-Коробочкинського, 

Шевченківського родовищ. Виміри пластового тиску на цих родовищах 

виконані в інтервалі глибин 2170-4088 м випробувачем пластів і при 

промислових дослідженнях продуктивних горизонтів. 

У водоносній частині горизонти антропогену, неогену, палеогену 

та крейди за рахунок широкого використання їх вод пластові тиски нижче 

за умовний гідростатичний. Знижені тиски та висока проникність порід 

складають погрозу поглинання бурового розчину та забруднення 

горизонтів питних вод. Коефіцієнт Рпл Ругт�  тут близько 0,80-0,94. 

У водоносних горизонтах юри пластові тиски очікуються 

приблизно рівними до умовного гідростатичного. У водоносних 

горизонтах тріасу, верхнього та середнього карбону в інтервалі глибин 

1300-2800 м тиски відповідають зростанню питомої ваги пластових вод і 

дорівнюють гідростатичному тиску. Відношення Рпл Ругт� тут 1,00-1,03. 

У відкладах нижнього карбону пластові тиски також коливаються 

навколо гідростатичного. Відношення Рпл Ругт�  коливаються в межах 1,05-

1,06. 

У відкладах розкритої частини фундаменту коефіцієнт тиску 

дорівнює 1,06-1,07. 
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Таким чином, за даними вимірів пластового тиску на зазначених 

родовищах максимальні відхилення від умовного гідростатичного тиску в 

свердловинах очікуються у візейських відкладах карбону, але і тут вони 

близькі до гідростатичних. Тобто, аномально високих пластових тисків в 

осадовому чохлі структур північного борту не очікується. 

Спираючись на наявні дані можна стверджувати, що в покладах з 

невеликим поверхом газоносності, а відповідно і товщини осадового 

чохла, розподіл тиску з глибиною є лінійний з невеликим кутом нахилу, 

який пов'язаний ймовірно з питомою вагою насичуючого флюїду. Тому в 

таких покладах з достатньою точністю за початковий пластовий тиск 

можна приймати величину тиску на контакті газ-вода використовуючи 

створені за даними вимірів графіки по окремих групах родовищ. 

Для зручності, автором, розроблено графік умовних 

гідростатичних тисків в осадовому чохлі в межах північного борту ДДЗ, 

які приведені на абсолютні відмітки (рисунок 1). 

Отже, на початковому етапі геологічного вивчення родовища чи 

нафтогазоперспективного об’єкту, маючи лише одиничні значення 

вимірів тиску необхідна схематизація покладів. Відповідно початковий 

пластовий тиск можна розрахувати за наведеними в таблиці даними на 

відмітку центру рівноваги (контакт газ-вода, газ-нафта, нафта-вода). 



47 

 
Рис. 1. Розподіл умовного гідростатичного тиску на родовищах 

північного борту ДДЗ 
 

Висновок: Встановлена закономірність розподілу тиску з 

глибиною на родовищах і площах північного борту ДДЗ дозволяє зробити 

наступні висновки: 

1. початкові пластові тиски у продуктивній частині розрізу на відкритих 

родовищах в межах північного борту ДДЗ обумовлені висотою зони 
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живлення і створюються напором мінералізованих підземних вод. У зоні 

контактів газ-вода чи нафта-вода пластовий тиск завжди дорівнює 

гідростатичному тиску; 

2. пластові тиски на контакті газ-вода чи нафта-вода не залежно від 

стратиграфічного горизонту розподіляються згідно встановленої 

закономірності з глибиною залягання, хоча висота стовпа пластової води 

за рахунок різної мінералізації і питомої ваги у різних за віком горизонтах 

відрізняється. 

3. прогноз величини пластових тисків по нових перспективних площах, 

які підготовлені до розвідувального буріння можливий з достатньою 

точністю при використанні відповідного графіку (рисунок 1). Це 

необхідно для розрахунку параметрів, які необхідні для буріння 

свердловин, оцінки запасів і ресурсів вуглеводнів та для проектування 

освоєння родовищ. 

При обмежених вихідних даних, наведені закономірності 

необхідно використовувати як додатковий критерій пошуків і розвідки 

нафти і газу. 
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At the present stage, a cyber attack should be qualified not only as a 

crime against information resources, but also as a modern form of committing 

an act of aggression. By carrying out this type of attack, information 

constituting state secrets can be stolen, the state’s life-support system is 

disrupted, and such a serious sabotage as the destruction of the anti-missile 

defense system can be committed, which is a threat to the security of the state 
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and is a violation of generally accepted principles international law. Identifying 

the perpetrators of such attacks is problematic. However, it is necessary to 

further develop the existing regulatory framework in this area for the 

development of international acts, enshrining the rules of responsibility for this 

crime. 

At the present stage, for the commission of such a serious international 

crime as aggression, there are various types of weapons, starting with firearms 

and ending with nuclear weapons. However, it is also necessary to consider this 

type of attack, as a result of which the life support system of an entire state can 

be violated and even the work of the antimissile defense system is undermined, 

which is a violation of state sovereignty and an act of aggression. This type of 

attack is a cyber attack. 

As French author D. Ventre points out in his scientific work, “a cyber 

attack is a modern form of aggression perpetrated by individuals or a whole 

group of individuals whose goal is to undermine the security information 

system, undermine the work of any infrastructure, computer network and / or 

undermine the work personal computers and other devices produced by any 

means. Cyber attacks are carried out anonymously by attackers, which does not 

exempt the perpetrators from responsibility; Cyber attacks are illegal entry into 

someone else's computer system, which can cause a national security system to 

be undermined. Accordingly, it is problematic to determine the circle of 

persons guilty of this crime [1]. 

Cyber attacks come in many forms, but they are all a great threat. One 

of the common types is cyber espionage. In his scientific work, Professor 

Brenner notes that under cyber espionage, one should qualify activities aimed 

at obtaining secret service information from the personal data of individuals, 

groups, or hacking into the system of government service for military purposes, 

economic or political, using illegal methods of operating the Internet, computer 

networks or software. As a result of such a cyber attack, secret information, 
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unreliably processed, can be intercepted and even changed, which makes cyber 

espionage from anywhere in the world feasible. This secret information, falling 

into the hands of a potential aggressor, can be used in illegal activities against 

other states, undermining their state and social system, which is a direct 

manifestation of aggression and a violation of international principles of law. It 

should also be noted that in recent times, the security services of Ukraine have 

identified an attempt to commit cyber espionage in order to “infect” the 

information resources of state authorities and authorities, scientific and military 

institutions, defense industry enterprises and other objects of critical parts of 

the country's infrastructure [2]. 
 

 
Pic. 1. List of cyber attacks 

 

Another type of cyber attack, which poses even greater threat to the 

state, is sabotage – undermining the operation of a computer system or satellite 

systems that perform tasks to maintain the national security of states. In the 

case of cyber-booting, satellite and computer security systems and life support 

of the whole state can be endangered: power plants, water supply system, fuel 

system, transport infrastructure – everything can be at risk. Professor Brenner 

points out that the civilian sector is also under threat, since criminal activities to 

undermine security systems have already gone beyond the simple theft of credit 
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card numbers, and a potential target could also be electrical networks, trains, or 

the stock market. Besides the civilian sphere, the work of the Armed Forces 

support system can be undermined in order to entail the “disarming” of the 

whole state. 

International legal activity aimed at combating cyber-attacks has many 

obstacles due to the insufficiently developed legislative framework in this area. 

It should be noted that there is no universally accepted international act on 

cyber security, and many international lawyers believe that it is urgent to adopt 

an international treaty in the field of combating cyber attacks. They believe that 

the international community should consider the issue of cybersecurity as one 

of the main ones, since this is a global threat for the entire international 

community (Pic. 1). 

For example, in his article I. M. Rassolov notes that “among the many 

problems of judicial practice in these cases, two key issues can be 

distinguished: 

1) the difficulty of determining the circle of persons brought to legal 

responsibility; 

2) fixation (collection, presentation of evidence, their admissibility and 

reliability. 

The main problem in the development of a unified act on the 

prohibition of cyber attacks is the fact that regardless of the type of attack, it is 

almost impossible to find out exactly who is the organizer of this attack: single 

hackers, organized hacker groups or government structures [3]. 

In view of the high degree of threat to the security of states, which is a 

cyber attack comparable in level to the consequences of an armed attack, the 

Tallinn Guide of the second version deals with the norms of international law 

applicable to such cyber operations, as well as the conditions under which the 

general principles of international law will apply as sovereignty, jurisdiction 
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and prohibition of interference in the internal affairs of a state in the context of 

cybersecurity [4]. 

Thus, it should be concluded that a cyber attack poses a clear threat not 

only for individual computer networks of any corporations or individuals, but 

also for computer security systems of an entire state and must be qualified as a 

modern form of committing an act of aggression, since the consequences of 

such attacks can be comparable to an armed attack. 
 

 
Pic. 2. Value realization of a cyberattack 

 

At the moment there is no single international treaty prohibiting a 

cyber attack. However, there is a constant work of specialists, legal scholars, 

whose scientific activities are related to cybercrime, developing 

recommendatory acts aimed at developing the norms of international law in the 

field of preventing cyber attacks and establishing responsibility for this crime. 

It should also be noted the important role of Ukraine, whose international 

activities are aimed at preserving international peace and security, including in 

cyberspace [5]. 
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Сучасний ритм життя вимагає від особистості винахідливості, 

гнучкості, творчого підходу до професійної діяльності, уміння 

застосовувати знання і вміння на практиці в реальному житті. 

Використання новітніх технологій у суспільстві стає необхідним 

практично в будь-якій сфері діяльності людини. 

Враховуючи, що сучасний рівень професійної підготовки 

випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації вимагає 
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нових підходів до вирішення проблем формування високопрофесійного 

молодшого спеціаліста, моя задача, як викладача дисциплін циклу 

професійно-практичного підготовки, поєднання інтерактивного навчання 

з традиційними педагогічними формами і методиками. 

Дієвим засобом впровадження інновацій в освіті, на мою думку, є 

використання інтерактивних технологій. 

Організація інтерактивного навчання передбачає створення 

комфортних умов, при яких всі студенти працюють індивідуально або в 

групах, при цьому активно взаємодіють між собою, приймають загальне 

рішення, враховуючи думку кожного – що дозволяє зробити заняття 

незвичайним і більш насиченим і цікавим [1, c. 88]. 

В педагогічній практиці я, частіше використовую наступні 

інтерактивні технології: проектне навчання, мультимедійні технології, 

мережеві технології та інші. 

Проектна технологія навчання – це індивідуальна активна участь 

кожного студента в процесі свого навчання. Застосування методу проектів 

дає можливість кожному студенту стати активним учасником навчання і 

розкрити свій інтелектуальний та творчий потенціал. 

При послідовному аудиторному і самостійному вивченні 

дисципліни студенти додатково опрацьовують відповідні проблемні 

питання. І за підсумками своєї роботи складають дослідницькі, 

інформаційні, ігрові, творчі, пізнавальні, продуктивні та інші проекти. 

Наприклад, при вивченні дисципліни «Теплотехнічне обладнання 

виробництва скла» перед студентами технологам III курсу ставиться 

наскрізна актуальна проблема енергозбереження і економічного 

використання паливо-енергетичних ресурсів України. Додатково 

пропонується перелік питань для опрацювання даної проблеми і 

вказуються напрямки проектної діяльності. Студентам, пропонується 
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розглянути одну проблему з різних аспектів: технологічного, 

теплотехнічного, економічного, екологічного і соціального. 

Підсумками інтерактивного навчання стають мультимедійні 

продукти. Наприклад, в навчальному проекті «Енергозбереження в 

Україні – проблеми, технології, перспективи» за підсумками пошукової – 

дослідницької роботи студентами проаналізовані, розкриті питання і 

запропоновані шляхи енергозаощадження на виробництві і в побуті. Свою 

роботу студенти представили у вигляді докладів, інформаційних листків і 

рефератів. При цьому набута інформація систематизована, складена 

відеотека таких фільмів: «Проблеми енергозбереження в Україні», 

«Економічність і екологічність утилізації скляних уламків», 

«Енергозберігаючі технології при виробництві скляної тари», 

«Сонцезахисне скло – можливість заощадження енергоресурсів і 

створення комфорту в наших оселях». 

За підсумками проходження навчальної практики з вивчення 

технологічного і теплотехнічного обладнання на діючих підприємствах 

України студенти складають творчі проекти. Набуті звання і вміння 

відображують у створенні презентацій, складані фотоальбомів і каталогів 

креслень сучасного обладнання виробництва силікатних матеріалів. 

Набуті знання студенти використовують при вивченні інших 

дисциплін спеціальності та при роботі над курсовими і дипломними 

проектами. 

За підсумками пошуково-дослідної роботи, в рамках тижня 

спеціальності, проводяться студентські науково-практичні конференції, 

організовуються круглі столи, презентуються науково-пізнавальні 

проекти. 

Під час конференції у всіх учасників є можливість розповсюдити 

набуті знання за власним планом, висловити індивідуальну думку і 

вислухати інші, обговорити проблемні питання. 
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Слід зазначити, що саме наявність реального кінцевого 

результату роботи над проектом позитивно відрізняє метод проектів від 

інших освітніх технологій. 

Використання проектних технологій допомагають мені, як 

викладачу, під час проведення лекційних занять. Проведення лекцій з 

елементами методу проектів дозволяє студентам активізувати самостійну 

і пошукову роботу, формує вміння аналізувати і висловлювати думки, 

ідеї, пропозиції, вислуховувати альтернативну точку зору і аргументувати 

свою, проявляє готовність працювати в команді. 

Курсовий проект з дисципліни «Теплотехнічне обладнання 

виробництва скла» є творчою самостійною роботою студентів, яка 

виконується з метою закріплення теоретичних знань, набутих у період 

навчання, поглиблення знань і практичного їх застосування під час 

вирішення комплексного конкретного фахового завдання (розкриття теми 

проекту). В перспективі готує студента до більш відповідального етапу – 

дипломного проектування. 

Головна увага при виконанні курсового і дипломного проекту 

приділяється елементам дослідницької діяльності, застосуванням 

інформаційних технологій у виконанні розрахункової частини проектів. 

Уміння користуватися готовими програмними продуктами не 

вимагає спеціальної освіти, але робить можливим використання сучасних 

інформаційних технологій в професійній педагогічній діяльності. 

Перехід до нових методів навчання переносить акцент з об’єкту 

навчання на самого студента і на те, як він сам може обирати інформацію, 

яка йому потрібна. Якщо студент бажає впоратись з потоком інформації, 

то він повинен вивчати нові способи роботи з потрібною для справи 

інформацією [2, c. 48]. 
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Я, як керівник курсових і дипломних проектів пропоную 

студентам використання комп’ютерних програм в процесі роботи над 

окремими розділами проектів. 

Наприклад, при роботі над розрахунковою частиною курсового 

проекту з дисципліни «Теплотехнічне обладнання виробництва скла», я 

пропоную студентам, розрахунок процесу горіння палива, складання 

теплового балансу, техніко економічні показники та інші розрахунки 

виконувати за допомогою електронної таблиці Excel. При роботи над 

дипломним проектом в електронній таблиці Excel студенти розраховують 

температурну криву і будують графіки в’язкості скломаси і режиму 

відпалу скла. 

Програмний продукт Word істотно полегшує виконання 

теоретичної частини і пояснювальної записки проектів в цілому. 

Використання графічних редакторів Компас та Avtocad дозволяє 

виконувати креслення. 

Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє 

студентам скоротити час роботи над розділами і об’єм пояснювальної 

записки курсового або дипломного проектів. 

Застосування комп’ютерних програм студентами при виконанні 

курсового та дипломного проектування дає значні можливості 

підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу. 

Для забезпечення послідовності доповіді, доступності і наочності 

при захисті проектів студентам технологам пропонується використання 

програми презентацій PowerPoint. Програма надає можливість студентам 

віртуально моделювати структуру захисту на слайдах презентацій у 

вигляді технічних характеристик проектуємого устаткування, опису схем, 

графіків, діаграм і креслень, наочно демонструвати техніко-економічні 

показники роботи устаткування, заходи економічного використання 
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паливо – енергетичних ресурсів, охорони праці і навколишнього 

середовища. 

На мій погляд, таке проведення курсового та дипломного 

проектування дозволяє краще засвоїти вивчений матеріал, поліпшує 

навички використання комп’ютера в подальшій професійній діяльності, а 

саме особливо якщо випускник буде працювати у проектній організації. 

Таким чином, проектні технології поряд з іншими інноваціями в 

освіті – це необхідність сучасного розвитку нашого суспільства, 

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, але створює 

умови для саморозвитку, самоорганізації, самореалізації кожного 

учасника освітнього процесу. 

Використання сучасних інноваційних технологій в організації 

навчально-виховного процесу дозволяє перейти на більш якісний 

інноваційний рівень педагогічної життєтворчості і забезпечує творчий 

підхід до підвищення кваліфікаційної підготовки студентів і самоосвіти 

майбутніх конкурентоспроможних фахівців. 
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Сучасне інформаційне суспільство вплинуло на всі сфери 

діяльності людини, у тому числі освіту. Як зазначає Н. Гнатюк, 

професійна компетентність людини безпосередньо залежить від того, 

наскільки він почуває себе в інформаційних потоках, вміє їх 

використовувати [1, с. 278]. Особливо це стосується майбутніх учителів 

інформатики, які не тільки повинні знати та використовувати 

інформаційні технології, а й сформувати відповідні компетентності в 

учнів. 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес 

засвоєння навчальних предметів відкриває вагомі перспективи 

покращення теоретичної бази знань та практичної спрямованості 

навчання, розкриття креативного потенціалу студентів та викладачів у 

відповідності до їх індивідуальних запитів, нахилів та здібностей. 

Значним фактором підвищення якості освіти до якісно нового рівня є не 

тільки оснащення комп’ютерною технікою та електронними засобами 

навчання, а й розробка та впровадження різноманітних педагогічних 

програмних засобів та освітніх ресурсів з різних предметів. У зв’язку з 

цим, актуальною є проблема розробки сучасних засобів і методів 

навчання, дидактичного забезпечення та його психолого-педагогічного 

обґрунтування. За рахунок використання мультимедійних засобів, 

контролюючих та навчальних програм, для учнів і студентів навчальний 

процес стає більш цікавим та інформативним. 

Для забезпечення самостійної роботи студентів спеціальності 

014.09 Середня освіта (Інформатика) з дисципліни «Історія інформатики» 

була розроблена відповідна комп’ютерна навчальна програма. Вона може 

бути використана як допоміжний програмний засіб в аудиторії і як 
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основний засіб під час самостійної роботи студентів. Слід зазначити, що 

використання комп’ютерної навчальної програми з дисципліни «Історія 

інформатики» під час самостійної роботи дозволить отримати наступні 

переваги: розвинути навички пошуку та обробки інформації, розвинути 

здатність до організації власного навчального процесу, підвищити якість 

опанування дисципліною [4, с. 36]. 

Опис функціональних характеристик програмного засобу 

представлено у [5], тому звернемо увагу лише на аспекти його реалізації 

на рівні програмування. Під час розробки програмного засобу особливої 

уваги потребувало вирішення таких питань як: 

− відображення текстової інформації у різних форматах; 

− створення графічного інтерфейсу за рахунок встановлення та 

використання додаткових компонентів; 

− відображення відеоінформації з історії інформатики; 

− організація процесу управління вікнами контролю знань; 

− забезпечення збереження інформації у базі даних. 

Коротко охарактеризуємо кожний з цих етапів. 

Програмний засіб було розроблено за допомогою інтегрованого 

середовища швидкої розробки додатків Delphi, яке використовує багато 

передових ідей і концепцій, закладених у графічному інтерфейсі Windows. 

Особливостями середовища Delphi є те, що у ньому можна створити 

цілком сучасні та ефективні програми для роботи в операційній системі 

Windows та Linux, які працюють з мультимедіа, базами даних, 

інформацією різних форматів. Delphi є інтегрованим середовищем, яке 

поєднує у собі інтерактивний відладчик, редактор, дизайнер форм та інші 

спеціальні модулі. 

Розробка програмних продуктів у середовищі Delphi заснована на 

використанні технології візуального проектування, яка передбачає 

формування користувацького інтерфейсу за допомогою візуальних та не 
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візуальних компонентів [2, с. 12]. Проект комп’ютерної навчальної 

програми з дисципліни «Історія інформатики» складається з чотирнадцяти 

форм, кожна має свою функціональність та призначення. 

Декілька слів слід сказати про формат даних, який 

використовується програмному засобі. Практичний досвід показав, що під 

час впровадження комп’ютерних програм у навчальний процес часто 

виникає потреба у модифікації інформації. Це, наприклад, може бути: 

вдосконалення змісту навчального матеріалу, використання програмного 

засобу для вивчення інших дисциплін. Тому при створенні контенту до 

лекцій та лабораторних робіт використовували зовнішні файли із 

розширенням *.txt, *.htm та *.pdf, що дасть змогу далі змінювати їх зміст 

без втручання у внутрішню структуру програмного засобу та його 

перекомпіляції. 

Обробка даних різних форматів здійснювалася за допомогою 

відповідних компонентів інструментального середовища Delphi. Для 

відображення формату *.txt використувався компонент класу Tmemo, 

який знаходиться на палітрі компонентів Standart. Він є полем для 

відображення та редагування неформатованого тексту. Компонент TMemo 

має багато властивостей для редагування тексту, що сприяє його 

застосуванню у простих текстових редакторах для перегляду та 

редагування тексту. 

У якості засобу для перегляду даних у форматі *.htm та *.pdf 

використовується ActiveX-компонент TWebBrowser, який використовує 

компонент WebBrowser, що входить до складу Microsoft Internet Explorer. 

Таким чином, він є на будь-якому комп’ютері, на якому встановлений 

Internet Explorer. Всі останні версії Windows включають цей компонент у 

стандартний дистрибутив і, більше того, практично непрацездатні без 

нього. Для того, щоб використовувати TWebBrowser в своїй програмі, 

необхідно розмістити на формі цей компонент, розміщений на закладці 
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Internet, потім викликати метод Navigate. Приклад процедури для 

відображення *.htm показаний нижче: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

Flags, TargetFrameName, PostData, Headers: OleVariant; 

begin 

WebBrowser1.Navigate('http://www.borland.com', Flags,  

TargetFrameName, PostData, Headers); end; 

Створення графічного інтерфейсу електронного засобу 

навчального призначення відбувалося за рахунок встановлення та 

використання додаткових компонентів або використання розроблених 

заздалегідь зображень. Для встановлення та використання зовнішніх 

компонентів у середовищі Delphi слід зробити прості кроки, а саме: 

1. Завантажити інтегроване середовище Delphi. 

2. У верхньому меню вибрати пункт «Component» – «Install Component». 

3. У цьому вікні напроти поля «Unit file name:» слід натиснути на кнопку 

«Browse» та вказати шлях до файлу *.pas компоненту. У вікні на запит 

про компіляцію компоненту натиснути кнопку «Yes». Після компіляції 

вікно можна закрити. Після цього компонент буде встановлений [3, c. 

170]. 

Для перегляду відеофгментів використовується компонент класу 

TmediaPlayer, який знаходиться на сторінці System, дає доступ до всіх 

основних можливостей обробки мультимедіа. Компонент TMediaPlayer 

представлений у вигляді набору кнопок, призначених для управління 

мультимедійними пристроями (компакт-дисками, звуковими картами і т. 

п.) та відео- аудіо файлами. Кожна кнопка компоненту має власну назву, 

що дозволяє програмісту зробити потрібну кнопку невидимою або 

недоступною. Компонент автоматично розпізнає тип мультимедійного 

пристрою за розширенням файлу та бере на себе управління цим 
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пристроєм. За допомогою зміни властивості FileName або явно за 

допомогою властивості DeviceType програма може міняти пристрій, 

пов’язаний з компонентом. 

Для збереження поточної інформації у комп’ютерній навчальній 

програмі була використана реляційна база даних Microsoft Access, яка 

повністю задовольнила вимогам розробленого програмного засобу. Для 

роботи з базою даних формату *.mdb у програмі, розробленій за 

допомогою середовища Delphi, базу даних Microsoft Access 

встановлювати не потрібно, оскільки в проекті вже вбудовані всі 

необхідні компоненти для роботи з більшістю баз даних. Це досягається 

за допомогою безкоштовного драйвера ODBC. Окрім цього, для роботи з 

базою даних необхідна наявність безкоштовних компонентів MDAC 

(Microsoft Data Access Components), які автоматично встановлюється при 

встановленні операційної системи Windows. 
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Однім із пріоритетних напрямків модернізації змісту освіти є 

забезпечення доступності освіти для будь-якого бажаючого, незалежно 

від географічного місцеположення або соціального статусу. Крім того, 

виклики часу зумовлюють широке впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у різних сферах діяльності людини, у тому 

числі освіті [2, с. 31]. Саме вони забезпечують створення інформаційного 

освітнього середовища, що наповнене якісним навчальним контентом. 

Поряд із дистанційними курсами, які часто використовуються під 

час навчального процесу у закладах вищої освіти, сьогодні широкої 

популярності отримали масові відкриті онлайн курси (МВОК), під якими 

розуміються освітні ресурси, призначені для великої кількості 

користувачів, які забезпечують інтерактивну участь учасників 

навчального процесу через мережу Інтернет. Їх головною перевагою є 

масовість та відкритість [7, с. 137]. 
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Дослідники зазначають, що масові відкрити онлайн курси можна 

використовувати у різноманітних освітніх напрямках, зокрема для 

підготовки до ЗНО, підвищення кваліфікації викладачів та вчителів, 

отримання освіти людьми з обмеженими можливостями тощо [4, с. 59]. Їх 

застосування надає можливості отримати багато переваг. По-перше, 

МВОК є безкоштовними, що робить їх доступними для будь-кого. Крім 

того, вини дозволяють одночасно залучитися великої кількості 

користувачів (студентів, викладачів тощо) до одночасного опанування 

конкретним онлайн курсом. При цьому побудова курсу можу бути 

синхронною або асинхронною для кращого розуміння навчального 

контенту [9, с. 416]. 

По-друге, вони завжди знаходяться у відкритому онлайн доступі, 

тим самим надаючи можливість багатьом здобувачам у будь який час і у 

будь якому місці отримувати знання. По-третє, подібними сайтами можна 

користуватися з будь-якого пристрою: з комп’ютеру, планшету чи 

телефону. Деякі онлайн-платформи навіть пропонують встановлювати 

мобільні додатки для Android та iOS. Наступною перевагою є наявність 

різних засобів забезпечення зворотнього зв’язку та спілкування між 

учасниками онлайн курсів. 

Слід зазначити, що кожен користувач для того, щоб пройти 

курси, повинен бути зареєстрований у порталі, однак зробити це доволі 

легко. Достатньо пройти реєстрацію, указавши своє справжнє ім’я, яке у 

майбутньому буде вказуватись у сертифікатах, виданих за успішне 

складання обраного реципієнтом курсу на даному сайті та адрес поштової 

скриньки [6, с. 81]. Реєстрація проходить швидко, без запиту додаткових 

номерів або паролів. Додаткові дані про себе (стать, рік народження, 

регіон проживання) можна указати вже після реєстрації в налаштуваннях 

особистого кабінету. 
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Дані сайти розроблені таким чином, щоб користувач міг 

якнайкраще засвоїти поданий матеріал. Лекції курсів зрозумілі та 

доступні кожному, окрім того, для кращого засвоєння читаного матеріалу, 

розробники курсів пропонують до перегляду відеолекції, у яких 

використовують презентації, схематичні приклади, та багато цікавих 

інтерактивних методів. Аби перевірити набуті знання, до виконання 

пропонуються інтерактивні тести та творчі вправи. Окрім того, 

виконуючи тести, накопичується необхідна кількість балів для отримання 

сертифікату, який засвідчує успішне проходження певного курсу та 

підвищення компетенції користувачів. 

Однією з найпопулярніших студій онлайн освіти України є 

платформа EdEra. Створена у 2014 році, вона за короткий проміжок часу 

стала високоефективним продуктом. На EdEra розміщені 19 онлайн 

курсів, 11 інтерактивних підручників, які наповнені теоретичними відео 

та навчальними текстами із онлайн курсів, 10 спецпроектів, що містять 

динамічні відео, теоретичні матеріали, приклади тестів та форум для 

обговорення навчання [8]. Слід зазначити, що на платформі EdEra 

розміщені курси, які навіть МОН рекомендував для використання у 

школах. Справа в тому, що такі курси були створення не тільки для 

загального підвищення кваліфікації, а і для підготовки абітурієнтів 

успішно скласти ЗНО. 

Першим досить успішним курсом з рекомендацією МОН для 

самостійної підготовки абітурієнтів стали «Лайфхаки з української мови 

та літератури» [5]. Корисність курсу полягає у тому, що за короткий 

проміжок часу можна вивчити всі ті аспекти мови і літератури, які учні 

вчать протягом 11 років. Кожен елемент курсу взаємодіє між собою. 

Тобто, стовідсоткового результату від проходження курсу можна досягти 

лише в тому випадку, якщо використовувати всі елементи курсу, а саме: 

дивитися відеоуроки, виконувати тестові завдання, використовувати 
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аркуші учня для систематизації матеріалу. Що ж стосується підсумування 

отриманих знань, то у структурі курсу існує три типи тестів. Перший тип 

– це між лекційні тести. Вони йдуть одразу після відео та додаткових 

матеріалів. Міжлекційні тести складають 30 % від загальної оцінки. 

Наступний тип – це підсумкові тести. Їх проходження передбачене у кінці 

кожного модуля. На такі тести відводиться 35 %. До третього типу 

відноситься заключний екзамен. За його успішне складання можна 

отримати 35 % від загальної оцінки. У фінальному іспиті користувач 

зможе підсумувати знання з усіх пройдених тем у курсі. 

Підготуватися до ЗНО з біології допоможе онлайн-курс 

«Автостопом по біології», до розробки якого долучилась громадська 

спілка Освіторія. Автори зазначають, що курс має середній рівень 

складності, проте якнайкраще готує абітурієнтів до успішного складання 

ЗНО [1]. Даний курс розповість про найголовніше: генетику, основи 

молекулярної біології, цитологію, ботаніку і фізіологію людини. Матеріал 

курсу має досить креативний виклад. Автори поєднали живу зйомку та 

яскраві анімації, і в результаті отримали справжній освітній серіал з 

динамічним та гумористичним викладом матеріалу. Такий виклад 

зацікавлює слухачів, і надає курсу особливої привабливості. Окрім того, 

самі відео не є затягнутими та нудними, вони тривають лише до 10 

хвилин. А щоб матеріал сприймався краще, розробники підібрали місця 

для зйомок, що відповідають темі кожної лекції, а також створили яскраві 

візуалізації. Креативними автори були і під час створення інших 

матеріалів курсу. На даному курсі спожито багато живих прикладів, 

тестові запитання побудовані на реальних завданнях ЗНО. У курсі є 

форум, на якому реципієнт може ставити запитання авторам курсу та 

адміністрації, а також просто поспілкуватися з іншими слухачами. 

Не менш цікавим та інформативним є курс «Історія України в 

історіях», який теж був розроблений за участі громадської спілки 
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Освіторія [3]. Даний онлайн курс надасть можливість дізнатися про 

розселення слов’ян, навалу монголів, утворення та занепад Речі 

Посполитої, появу перших козаків та ліквідацію українського козацтва; 

про українські землі в складі Російської та Австрійської імперій. Окрім 

того, допоможе дізнатися про національне відродження та українську 

культуру, українське національне відродження та занепад, Першу та 

Другу світові війни, боротьбу за збереження державності та українські 

землі в складі іноземних держав. Даний курс стане у нагоді будь кому 

користувачу, адже містить доволі розгорнутий опис історії українських 

земель від початку і до сьогодення. 

На сьогодні EdEra має вже багато досягнень, але не зупиняється, і 

надалі продовжує вдосконалюватися. З кожним днем на платформі стає 

все більше і більше учасників, і це найважливіше, бо головною метою 

розробників сайту є виховувати в Україні культуру навчання протягом 

всього життя. 
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ФІЛОСОФСЬКО-

ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ХІХ ст. 

 

Кондратюк С. В., 

аспірант кафедри історії України 

Житомирський державний університет імені Івана Франка; 

заступник директора з навчальної роботи 

Житомирський торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Житомир, Україна 

 

Постановка проблеми. XXI ст. цілком правомірно називають 

ерою знання, інформації та комунікації. Глобалізація та революційні 

зміни в інформаційних технологіях викликали до життя новий напрям 

діяльності – «Технічна і професійна освіта та підготовка для всіх 

протягом усього життя». Для розв'язання проблем професійної освіти в 

умовах прискорення темпів економічного, соціального і технологічного 

розвитку важливе методологічне значення мають філософсько-педагогічні 

концепції ХІХ ст. Адже саме тоді відбулись науково-технічна революція 

та промисловий переворот, які у свою чергу спричинили розвиток 

економіки країн та актуалізувало попит на кваліфіковану робочу силу. 

Піднесення, що охопило майже всі галузі, був викликане внутрішніми 

накопиченнями капіталу, великими вкладеннями фінансів у залізничне 

будівництво, протекційною політикою і значним припливом іноземних 

інвестицій. Високими темпами розвивалося машинобудування. До 

початку XX в. налічувалося близько 10 млн. робітників, а разом із сім'ями 

не менше 22 млн. чол., тобто 18 % всього населення країни. Тому й не 
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дивно, що проблема професійної освіти зацікавила широке коло 

філософів, педагогів, громадських діячів. У подальшому спробуємо 

проаналізувати їх погляди та визначити вплив на становлення системи 

освітніх закладів у Російській імперії. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема вивчення сучасного 

стану та перспектив професійної освіти в Україні та за кордоном є 

об’єктом наукового інтересу багатьох дослідників. Серед широкого кола 

вже наявних праць можемо виділити наступні: В. Зайченко [5], С. Кравцов 

[6], В. Радкевич [15], Ю. Бріцина [3], В. Новіков [12] та ін. Однак всі 

перелічені дослідження предметом свого вивчення мають сучасний стан 

та перспективи професійної освіти і, на жаль, оминають проблему ідейних 

витоків цього напрямку. На нашу думку, подібна однобокість та 

кон’юнктурність заважає реалістичній оцінці, а, як наслідок, і 

ефективному вирішенню цієї ситуації. Цим і обумовлюється актуальність 

пропонованої роботи. 

Виклад основного матеріалу. У XIX ст. суспільство і держава 

усвідомили, що нові соціальні потреби і рівень розвитку освіти приходять 

у все більш явну невідповідність. У країні на рубежі століть виникли сотні 

нових просвітницьких товариств і народних бібліотек, почали виходити 

педагогічні журнали (близько 304): «Російська школа», «Вісник 

виховання», «Освіта» та ін. Проблеми освіти гостро звучали на численних 

з'їздах і нарадах початку століття: Першому всеросійському з'їзді діячів 

товариств народних університетів та інших просвітницьких організацій 

приватної ініціативи (1908), Першому всеросійському з'їзді по жіночій 

освіті (1912-1913), Першому всеросійському з’їзді з питань народної 

освіти (1913-1914) [8, c. 287] та ін. 

Розвиток педагогічної науки в першій чверті XIX ст. 

характеризувалося становленням класичної та реформаторської 

педагогіки, яка представлена такими іменами, як Μ. М. Сперанський, Μ. 
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М. Карамзін, В. А. Жуковський, Н. І. Лобачевський, Т. Н. Грановський та 

ін. З'являються в цей час і спеціальні педагогічні твори, в яких у якості 

самостійної проблеми розглядається професіоналізація освіти для потреб 

тогочасного господарства [19, c. 386]. 

Першою у своєму роді філософсько-теоретичною працею була 

розробка І. П. Пніна (1773-1805 рр.) «Досвід освіти щодо Росії» (1804). 

Виходячи із становості суспільства, вчений пропонував і учнів розділяти 

за цим принципом, надаючи кожному професійні знання і плекаючи 

якості необхідні саме його стану, не допускаючи жодного змішання та 

соціальної мобільності. Приміром, слід було виховувати працелюбність і 

тверезість у землеробського стану, справність і чесність у міщанського, 

правосуддя і готовність пожертвувати собою у дворянства, благочестя і 

зразкову поведінку у духовенства. Досягненню цієї мети мали служити 

моральне виховання станів, зміцнення в них станових чеснот і освіта 

кожного в спеціально призначеній для них школі [9]. 

Необхідно відзначити і науково-педагогічну діяльність М. І. 

Лобачевського (1792-1856). Його основні ідеї виражені у промові «Про 

найважливіші предмети виховання» (1828), в рекомендаціях щодо 

викладання математики і фізики, підручниках з алгебри і геометрії, в 

«Короткому керівництві до поліпшення викладання в гімназіях 

Казанського навчального округу» (1818-1820), інструкції «Повчання 

учителям в гімназіях» (1828). У цих працях науковець робив особливий 

акцент на значенні та завданнях університетської освіти для підготовки 

гарного фахівця. Адже саме вона готує людину до корисної діяльності, 

служінню народу. Разом із тим, не можна відокремлювати професійну 

підготовку від виховання патріотичних та загальнолюдських якостей. 

Оскільки фахівець, який не любить свою батьківщину, у першу чергу 

шукатиме фінансову вигоду для себе і таким чином може діяти на шкоду 

власній країні. Підтримуючи ідею всебічного виховання, він 
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підкреслював, що інтелігентна людина має бути носієм інтелектуальної, 

етичної та естетичної культури [1, c. 185]. 

Подібної позиції дотримувався і відомий хірург та вчений М. І. 

Пирогов (1810-1881). Він вперше після В. Г. Бєлінського в статті 

«Питання життя» заявив про необхідність виховання «істинної людини», 

тобто не вірнопідданого чиновника, а саме громадянина. Так було 

поставлено питання про взаємовідносини особистості і суспільства. 

Критикуючи станову школу і ранню спеціалізацію, М. І. Пирогов вважав 

за необхідне створення єдиної, народної, загальнодоступної школи для 

всіх бажаючих. Її основою мала стати дворічна початкова школа, після 

закінчення якої учні могли б вибирати вже більш-менш свідомо свій 

майбутній фах, продовжуючи освіту у класичній або реальній прогімназії. 

Завершальною сходинкою мав стати університет, або вищі спеціальні 

навчальні заклади [20, c. 315]. 

Отримавши призначення на посаду попечителя Одеського округу, 

М. І. Пирогов звертав увагу на необхідність виховання нового вчителя, 

який би не тільки прагнув до розширення своїх професійних знань, а й 

вивчав світ дитини, її інтереси і потреби. Центром підвищення 

кваліфікації вчителя повинні були стати педагогічні ради гімназій, де 

можна було б обговорювати нові форми і методи навчання, знайомитися з 

досвідом інших вчителів. Ця проблема отримала відображення в статті 

«Бути чи здаватися?». Педагог вважав класичну освіту найкращим типом 

школи для підготовки людини з глибокими науковими знаннями і 

високими моральними переконаннями. Він виступав проти становості 

вищої школи, вважаючи, що тільки загальнодоступність дозволить 

залучити в науку нові сили, зробити її основою освіти і прогресу [14, c. 

31-33]. 

Відомий теоретик і практик в галузі педагогіки В. Я. Стоюнін 

(1826-1888) активно включився в розробку проблеми народної школи, 
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виступав проти запозичення чужих педагогічних систем і їх перенесення у 

вітчизняну школу. У своїй діяльності педагог наголошував на 

необхідності наблизити навчання до життя, високо оцінював роль праці у 

вихованні. Школа, на думку В. Я. Стоюніна, повинна розкривати перед 

учнями в процесі навчання суспільне значення праці, а також 

прищеплювати їм різні трудові навички. Саме поєднання 

загальноосвітньої підготовки із професійною є запорукою успішної 

соціалізації дитини, яка у подальшому легше знайде своє місце у 

дорослому житті і зможе прогодувати себе і свою родину [16]. 

У кінці XIX – початку XX ст. на розвиток філософсько-

педагогічної думки вплинули ідеї соціал-демократії, яка заявляла про те, 

що вона висловлює інтереси робітничого класу і демократично 

налаштованої інтелігенції. Г. В. Плеханов розробив проект «Програма 

російських соціал-демократів» (1887), в якому були сформульовані і 

основні положення з народної освіти: вона мислилася як безкоштовна, 

загальна, світська, з обов'язковою матеріальною підтримкою дітей з 

незабезпечених сімей, постачанням їх безкоштовним харчуванням, одягом 

та навчальними посібниками. При цьому Г. В. Плеханов виступав проти 

того, аби надавати народу лише початкову освіту. Адже вона дає певну 

перевагу перед повною безграмотністю, та все ж не дозволяє широким 

масам усвідомити свою роль у суспільному житті країни. Тому тільки 

повноцінна освіта на всіх його рівнях сприятиме зростанню 

самосвідомості громадян, формувати їх прагнення до зміни існуючого 

становища [11, c. 167]. 

Для надання якісних освітніх послуг населенню, на думку 

соціалістів, слід постійно моніторити оточуюче соціально-економічне 

середовище. Вивчення умов сучасного життя та особливостей 

функціонування вітчизняної економіки дозволяє визначити пріоритети 

розвитку професійної освіти, допомогти дітям в їх адаптації до умов 
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конкретного історичного часу, в освоєнні, в оволодінні цінностями, 

нормами, властивими даному суспільству і водночас дати можливості до 

збереження певної автономності, внутрішньої свободи, свого «я». 

Найбільш яскраво ця вимога була сформульована К. М.Вентцель. 

На зламі сторіч поширення набула у філософсько-педагогічній 

думці теорія вільного виховання, яка розглядала дитину як біосоціальну 

істоту. При цьому вимоги середовища законні, необхідно дати їм вільно 

проявитися в процесі навчання і виховання. Разом із тим, сам навчально-

виховний процес повинен спрямовуватись на всебічний розвиток 

особистості, а не на їх пристосування до конкретних вузьких соціальних 

рамок життя, школа може і повинна брати участь в перетворенні 

середовища (С. Т. Шацький), виховання повинно націлюватись на 

формування в особистості якостей соціального творця (К.М. Вентцель) 

[10, c. 212-215]. 

Громадський діяч В. М. Бехтєрєв виступав за введення в 

навчальний план загальноосвітньої школи трудового навчання, вважаючи, 

що тільки соціально-трудове виховання дозволить подолати протиріччя 

між вимогами суспільства до людини і його індивідуальними інтересами і 

потребами. У формуванні особистості, за В. М. Бехтєрєвим, важливу роль 

відіграють всі аспекти виховання, кожен з них сприяє розвитку певних 

якостей і рис дитини. В його працях чітко простежується думка про 

необхідність взаємозв'язку соціально-трудової, розумового, морального, 

естетичного та фізичного виховання [17, c. 50]. 

Великий слід у розвитку вітчизняної педагогіки залишив П. Ф. 

Лесгафт (1837-1909) – відомий вчений і лікар, основоположник 

лікувальної гімнастики, творець оригінальної системи фізичного 

виховання. Багато уваги дослідник приділяв взаємозв'язку фізичного і 

трудового виховання, вважаючи, що заняття працею розвивають різні 

м'язи людини, впливають на здоров'я. Формулюючи завдання фізичного 
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виховання, Π. Ф. Лесгафт вважав, що вони складаються в умінні 

ізолювати окремі рухи і порівнювати їх між собою, в умінні свідомо 

керувати різними рухами і тілом в цілому, щоб легко долати перешкоди 

нс тільки фізичні, але й моральні, навчитися значну фізичну роботу 

виконувати в менший відрізок часу, витрачаючи на неї найменшу 

кількість праці, працювати енергійно і красиво [18, c. 267-269]. 

Наприкінці ХІХ ст. представники педагогічної інтелігенції 

перейшли від теоретичних розробок освітніх концепцій до їх практичної 

реалізації власними силами, так і не дочекавшись державної підтримки 

своїх ідей. Приміром, громадський діяч М. Ф. Бунаков (1837-1904) у 1884 

р на свої кошти відкрив у с. Петино під Воронежем початкове народне 

училище на правах земської школи. Для дітей найближчих сіл був 

організований інтернат, що дозволило охопити досить великий 

контингент учнів. Ця школа стає свого роду методичною лабораторією, де 

відпрацьовувалися завдання, зміст і методи початкового навчання. 

Педагог розробив навчальний план, в якому важливе місце відводилося 

засвоєнню грамоти і рахунку, а також природознавства, історії та 

географії. Щоб викликати інтерес і привернути увагу до школи дорослого 

населення, організовано бібліотеку і народний театр, де разом з учнями та 

колишніми вихованцями брали участь і тутешні селяни [21, c. 225]. 

Іншим напрямком діяльності М. Ф. Бунакова була пропаганда 

передових педагогічних ідей серед вчителів. Він виступав на 

вчительських з'їздах і курсах, де особливу увагу приділяв теоретичній 

підготовці фахівців, залучаючи новітні дані з психології, фізіології, 

анатомії, філософії та інших наук про людину [4, c. 165]. 

Видатний російський педагог і громадський діяч М. О. Корф 

(1834-1883) – один із засновників земського руху, зробив значний внесок 

в організацію земських шкіл, вдосконалення в них методів і прийомів 

навчання і виховання. За п'ять років діяльності М. О. Корфа в якості члена 
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повітового училищної ради за його ініціативою було створено близько ста 

земських шкіл в Олександрівському повіті Катеринославської губернії 

[13, c. 359]. 

На рубежі XIX-XX ст. в ряді цільових устремлінь уряду відносно 

народної школи все більш значимими ставали мотиви економічного 

характеру, які свідчили про поступове усвідомлення владою ролі освіти як 

фактора промислового розвитку країни. Все це активізувало спроби 

професіоналізації освітніх закладів на початку ХХ ст. Вперше розробкою 

проектів реформи навчальних закладів Російської імперії з височайшого 

дозволу зайнявся міністр народної освіти М. П. Боголєпов (1846-1901). 

Тоді була створена спеціальна Комісія, куди входили представники 

міністерства, директори гімназій і реальних училищ, видатні професори, 

які обговорювали цілі та завдання реформи освіти, нові типи шкіл, 

спрямованість навчально-виховної роботи в ній. Представлений комісією 

проект зберігав основи класичної гімназії і реального училища як 

основних типів середньої школи. Проблема спеціальної підготовки мала 

вирішуватися шляхом розширення мережі професійних навчальних 

закладів в системі Міністерства народної освіти. 

Як наслідок подібного проектування, територія країни була 

розділена на 15 навчальних округів, на чолі яких стояли піклувальники. 

Загальне керівництво народною освітою здійснювали губернські та 

повітові ради училищ, в які входили представники міністерства освіти, 

синоду і інших відомств, які мали свої навчальні заклади, а також земств і 

міст. Тяжкість практичної роботи з організації освіти на місцях несли на 

своїх плечах директори та інспектори народних училищ і єпархіальні 

спостерігачі церковних шкіл. Однак розпочата у 1904 р. реформа освіти 

була відкладена через російсько-японську війну [7, c. 201]. 

Черговий етап реформування імперського освітнього простору 

припадає на період першої російської демократичної революції 1905-1907 
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рр. Здійснювана демократизація суспільно-політичного життя позитивно 

вплинула і на освітню сферу, адже вже перша Державна дума прийняла 

законопроект про введення протягом найближчого десятиліття загального 

початкового навчання (1906), який не був схвалений Державною Радою. 

Друга Державна дума розглянула урядовий проект «Про введення 

загального початкового навчання в Російській імперії» (1907), основні 

положення якого увійшли в «Закон про додаткові асигнування на потреби 

початкової народної освіти» (1908). Згідно з цим законом міста і земства 

стали отримувати деякі суми під реалізацію навчальних планів. Законом 

1908 р. передбачалося ввести обов'язкове початкове безкоштовне 

навчання. У 1907-1908 рр. були відновлені перевідні іспити, скасовані в 

кінці XIX ст., і посиленні вимог до їх проведення [2, c. 146]. 

У 1914 р на посаду міністра народної освіти був призначений 

граф П. М. Ігнатьєв (1870-1945). При Міністерстві було створено ряд 

спеціалізованих комісій із розробки нових проектів змін освітньої системи 

Російської імперії, як-от: Комісія з реформи початкової школи (за участю 

міст і земств), Комітет з середньої освіти (спільно з членами уряду і 

Державної думи), Комітет із професійної підготовки і т. д. У них 

розглядалися пропозиції та записки від окремих навчальних закладів, 

науковців і приватних осіб, які бажали брати участь в перетворенні 

школи. Під керівництвом міністра народної освіти Π. М. Ігнатьєва був 

розроблений проект «Положення про гімназії» (1915) і План реформи 

середньої школи (1916), якими передбачалося створення єдиної школи 

(гімназії) з семирічним курсом, навчання і двома ступенями. Після 

четвертого класу учні повинні були навчатися за трьома напрямками: 

гуманітарному (з базовими предметами – літературою і мовами), 

гуманітарно-класичному (з поглибленим вивченням древніх мов), 

реальному (з двома відділеннями – природничих наук і математики). У 

навчальному плані повинні були домінувати вітчизняні мова та 
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література, історія і географія. Разом із тим, багато важливих реформ у 

галузі початкової, середньої та вищої освіти, задумані і розпочаті 

міністром, не були доведені до кінця в зв'язку з його відставкою в грудні 

1916 р. і наступними революційними подіями [22, c. 139]. 

Висновки. Таким чином, бурхливий розвиток промисловості у 

ХІХ ст. та науково-технічна революція актуалізували пошук ефективної 

моделі професійної освіти у Російській імперії, яким зайнялись філософи, 

педагоги і громадські діячі. Саме вони заклали основи сучасної освітньої 

системи, довели необхідність поєднання загальної і фахової підготовки, 

трудового та патріотичного виховання, а також здійснили перші спроби 

заснування професійних шкіл. Теоретичні напрацювання попередніх 

поколінь педагогів, безумовно, стануть у нагоді при новітньому 

реформаційному процесі в освіті, що відкриває широкі перспективи для 

подальших досліджень порушеної у статті проблематики. 
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