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ГЛАВА 1.
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ IT СТРУКТУРЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ HELPDESK
Introduction
In this paper some theoretical and practical questions of automation of
distribution and control of implementation of applications of employees of other
departments of the enterprise are considered.
In the division providing technical support to employees of outlets and other
divisions of the company, there is an information system Helpdesk, which allows to
keep records and control over the implementation of applications by Helpdesk
employees, systematizing information about all applications depending on the stage
of their implementation, persons engaged in the execution of the application, as well
as other indicators that are important for the successful completion of the application.
The aim of this work is the creation and optimization of information systems [1],
in particular automation of ticket distribution among Department staff Helpdesk, with
the aim of selecting the most suitable performer of the application.
The relevance of the chosen topic is that effective management, with the use of
information systems in modern market conditions – a necessary condition for
improving business efficiency, creation, development and implementation of
competitive advantages. The quality and speed of internal applications is critical to
the delivery of quality services in the field.
1.1. Organization of technical support
The main task of the enterprise is its development and distribution. To do this,
the service is improved at each outlet, new stores are opened. The IT Department
attracts employees to provide timely and quality assistance to employees across the
country. Becomes more serious and the training of employees to work, several times
a year to targeted training.
Technical support is organized by:
1. First line technical support (helpdesk Department)
2. Second line of technical support (it-Department)
3. Specialists of technical support services of external participants of interaction
By type of treatment are classified as follows:
1. Criticism: the failure of the payment system, 1C, which affects the quality of
the sales Manager (if such a problem is global);
2. Request (Consultation): assistance, clarification of work related to various
factors;
3. Revision: request for the development of the information system functionality
(this issue is solved by the Department of operation 1C)
Types of priority requests and response time:
1. High – violations that are critical to the process of using the entire system as a
whole, or entirely separate services, which leads to a significant disruption of the
user's work. Troubleshooting time - within 2 working hours, specify the temporary
МОНОГРАФИЯ
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ways to solve the problem until the problem is completely resolved;
2. Average – violations are significant, but not critical to the process of work
and SOFTWARE, the inability to perform individual operations by users. The time to
resolve – usually within one day;
3. Low – violations do not affect the process of work, but together these
violations reduce efficiency.
Functions of the first line of technical support.
First line technical support specialists (Helpdesk Department) perform the
following functions:
1. Reception and registration of applications of responsible employees in
specialized software of the company;
2. Classification of received cases, if a unique classification of the case can be
performed by a specialist of the Helpdesk Department;
3. Check of appeals for compliance of user's actions with the instructions for
working with the 1C database and other application software;
4. Provision of methodological and technical advice on applications related to
insufficient qualification of users or non-compliance of user's actions with the
instructions;
5. Provision of methodological and technical advice on setting up the arm
subsystem (Automated workplace);
6. Transfer of applications, the solution of which is beyond the competence of
the specialists of the first line of technical support, to the second line of technical
support;
7. Transfer of applications, the solution of which is beyond the competence of
specialists of the second line of technical support, to specialists of technical support
services of external participants of interaction;
8. Control of terms of the decision on the addresses directed to other technical
support services according to the class of the address;
9. Bringing decisions on appeals to responsible employees;
10. Formation, updating the knowledge base on known problems and bringing it
to 6.
To work with the problems of computer and software [2], technical and
economic support, improvement, there is a special service - Help Desk. You can
contact them both by Ip-telephony, and using the portal Help Desk. There you can
leave a request, which will be considered by the first line of technical support and in
the future will either be solved by them, or will be sent to the second line of technical
support.
The first line of technical support specialists [3] perform the following
functions:
1. Re-classification of applications and formation of statistics on the work of
technical support;
2. Providing methodological and technical advice to the applicant;
3. Bringing the decision on appeals to the applicant;
4. Close cooperation with developers and the second line of technical support.
МОНОГРАФИЯ
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1.1.1. The economic essence of the problem
The Helpdesk service has an information system that allows you to keep records
and control over the implementation of applications by employees of the division,
systematizing information about all applications depending on the stage of their
implementation, persons engaged in the execution of the application, as well as other
indicators that are important for the successful completion of the application. The
distribution of applications between helpdesk employees is now carried out either by
the head of the Department, or on a first-come, first-served basis, or Helpdesk
specialists can independently choose the most suitable applications for them, in their
opinion. Thus, the distribution of applications or requires constant attention of the
head of the Department, or may be performed poorly and, therefore, incorrectly
distributed application may be poorly executed [4]. The distribution of the
applications is requested to perform, based on the ranking score of an employee
resulting from his / her rating points in the various fields of knowledge of interest to
the company. Evaluation of rating points and their change can be carried out
according to the results of the tests of employees [5].
1.1.2. Justification of the need and purpose of the use of computer technology
to solve the problem
At this stage of development of the considered organization distribution of
applications of employees of outlets, as a rule, is carried out by the head of
Department, or in his absence independently by Helpdesk employees. However, this
is not the best way to distribute applications.
The disadvantages of the method used include:
- the need for constant participation in the process of distribution of applications
of the head of Department;
- the presence of the probability of subjective distribution of the application;
- in the case of self-selection of applications by employees of the Department - a
high risk of poor quality of the application, depending on the importance of the
application can lead to significant losses in the organization.
The machine implementation and implementation of the automated distribution
of applications will avoid problems associated with the human factor, and facilitate
the process of distribution of applications. Another important function of the
designed module is the ability to register all the tests passed by employees and their
rating points in relevant fields of knowledge. This visibility greatly facilitates the
distribution of applications in the Help Desk unit. Below are some diagrams that
allow to get a better idea of the essence of the automated processes, the behavior of
the participants and the system, as well as will be identified and described the main
precedents of the designed information system, which will allow in the future to
count on the successful implementation of the project [6].
For ease of perception is to explain the meaning of some of the terms that will
be used in the design process.
Administrator – a person who has sufficient rights to edit lists of employees, as
well as other organizational information.
Employee – an employee of the organization who has the rights to add
МОНОГРАФИЯ
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applications and to view previously added applications.
Employee Helpdesk – the Helpdesk team; has view access to applications,
testing.
Head of Helpdesk unit Manager Helpdesk; has rights for adding and editing
tests, adding applications, modifying, and distribution applications.
Area of knowledge – the direction in which the application can be classified. On
the basis of this direction, the application is distributed to the employee Helpdesk the
most competent of the currently available employees in the field of knowledge.
The maximum date of execution of the application – allows you to determine the
urgency of the application.
Functions of the designed information system:
1. Database support.
2. Add information about employees in your organization.
3. Adding requests.
4. Editing information about employees of the organization.
5. Editing of applications: appointment of the contractor of the application,
changing the status of the application and prolongation of the application.
6. Differentiation of access rights.
7. Adding tests.
8. Registering test results.
9. Preparation of rating points of employees.
10. Conducting tests.
11. Sorting applications.
1.1.3. Diagram of IDEF0
The IDEF0 diagram allows you to highlight the main processes of the subject area
and show the parameters that affect the execution of these processes.
Регламент работы
подразделения
HelpDesk, устав
организации
Данные о проблеме
Данные сотрудника

Система
распределения
заявок

Решенная
задача

A0
Сотрудники
организации

Figure 1.1 - Context

МОНОГРАФИЯ

11

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019
Регламент работы
подразделения HelpDesk,
Устав организации

Данные
сотрудника

Регистрация
сотрудника

Учетная запись
сотрудника

A1
Тестирование
сотрудника

Администратор

Рейтинг
сотрудника

A2
Обработка
заявки

Данные о
проблеме

Решенная
задача

A3

Сотрудник
Сотрудник
HelpDesk
Руководитель HelpDesk

model

Figure 1.2 - Decomposition of the context
Регламент работы
подразделения HelpDesk,
Устав организации

Учетная запись
сотрудника

Регистрация
теста

Тест
Рейтинг
сотрудника

Прохождение
теста

A21

A22

Руководитель
HelpDesk
Сотрудник
HelpDesk

model
Figure 1.3 - Decomposition of the employee Testing
process
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Регламент работы
подразделения HelpDesk,
Устав организации

Рейтинг сотрудника
Данные о проблеме

Регистрация
заявки
A31

Заявка

Распределение
заявки

Распределенная
заявка

A32

Сотрудник

Выполнение
заявки
Руководитель
HelpDesk

Решенная
задача

A33
Сотрудник
HelpDesk

Figure 1.4 - Decomposition of the application process
1.1.4. Case descriptions
Figure 1.6 below shows a case diagram of the system being designed. The case
diagram allows us to identify the main processes of the subject area, the persons
involved in the processes and interested in their implementation, as well as the links
between them.
Let's take a closer look at the highlighted precedents.
A precedent is the registration of the application:
The main contractor, employee.
Stakeholders and their requirements:
Worker. Wants to accurately and quickly enter information about the problem.
Employee Of Helpdesk. Wants to be notified of a distributed application, wants
to be able to view information about distributed applications.
Head Of Helpdesk. Want to be able to view a distributed application and
change distribution of applications.
Preconditions. The employee is identified and authenticated.
Results (Postconditions). The application data is saved and a message about
adding the application is sent to the Helpdesk employee.
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HelpDesk

Регистрация сотрудника

Администратор

Регистрация теста

Руководитель

Распределение заявки

Прохождение теста

Сотрудник HelpDesk

Исполнение заявки

Регистрация заявки
Сотрудник

Figure 1.5 - case Diagram

1.1.5. Sequence Diagrams
Figures 1.6 - 1.8 show sequence diagrams describing the processes of employee
registration, employee testing, and application processing, respectively [7].
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Специалист HelpDesk

Администратор

Система

Данные сотрудника
Регистрация сотрудника

Figure 1.6 - Diagram of the sequence of precedent Registration officer

Специалист HelpDesk

Руководитель HelpDesk

Система

Формирование теста
Прохождение
тестирования

контроль тестирования

результаты теста
изменение рейтинга специалиста

Figure 1.7 - Diagram of the sequence of the testing process employee Helpdesk
Специалист HelpDesk

Руководитель отдела

Система

Сотрудник

регистрация заявки

контроль распределения заявки

Исполнение
заявки

Распределение заявки
на основе
рейтинговой системы

распределенная заявка
исполненная заявка, данные о работах

контроль данных заявок
оценка исполнения заявок
изменение рейтинга специалиста

Figure 1.8 - sequence Diagram of the application process
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1.1.6. Conceptual model
Администратор
-ФИО

-регистрирует

Результаты теста

Рейтинг в области знаний

Сотрудник HelpDesk

-Рейтинговый бал

-Общий рейтинг

Сотрудник
-ФИО
-Табельный номер

-исполняет
Тест

подает

Область знаний
Руководитель HelpDesk

Заявка

Вопрос

Варианты ответа

-распределяет

-Ответ
-Правильность ответа

-Дата
-Номер
-Область знаний
-Текст заявки
-Статус

Figure 1.9 – Conceptual model
The conceptual model describes domain classes, class attributes, and the
relationships between them. The conceptual domain model is presented in figure 1.9
above.
2. Design feature
2.2.1. Object Interaction system when implemented on the platform of 1C
To display the interaction of objects within the system, we introduce the
symbols shown in figure 2.1.
Справочник

Документ

Регистр накопления,
регистр сведений

Отчет

Figure 2.1 - Designations of objects of 1C system
To implement the testing process in the system were created directories
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Employees, Tests, Knowledge areas, Questions, Answers, document Passing the Test.
To be able to generate a document Passing the Test should be filled directories
Employees, Tests, Areas of Knowledge.
Область
Знаний
Прохождение
Теста

РейтингСот
рудников

Сотрудник
Отчет по
рейтингу
сотрудников

Тест

Figure 2.2 - Interaction of objects in the system 1C in the testing
To store the results of the tests, a register of employees ' rating accumulation
was developed. When conducting the document passing the Test makes a motion to
the register accumulating the rating of the Employees. The flow of data when a
document is passing the Test shown in Fig. 2.3

Область
Знаний

ЗаявкиСотр
удников

Отчет о
заявках
сотрудника

Сотрудник
Заявка

СтатусыЗа
явок

РейтингСот
рудников

Отчет о
заявках на
выполнении

Figure 2.3 - the Flow of data when working with a document Application
2.2.2. Implementation of subsystems
The above-described processes were implemented through the development
configuration in the 1C: Enterprise system.
Configuration objects that are created in the system can belong to one or more
subsystems. With the help of subsystems, it is possible to organize additional
classification of configuration objects by accounting directions [8, 9].
The developed configuration will consist of the following subsystems:
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- Administrative – combines test management and application management
subsystems.
- Managing tests – subsystem contains objects designed to carry out the
administrative action with the tests.
- Management of applications – subsystem contains objects intended for
administrative actions with applications.
- Submission of applications – subsystem contains objects necessary for
registration and execution of applications.
- Testing – the subsystem contains the objects required for testing by the
Helpdesk Department employees.
The tests directory is populated by the Helpdesk Department Manager as new
tests are generated to test the knowledge of the Department staff.
Summary
In the paper an information system of distribution and control of applications
was designed and developed, which allows you to organize information about the
received applications and automate their distribution. Information and software for
the task were designed and developed. Applied in the design of the system objectrelational approach and platform 1C Allows further development of the system,
which makes it more versatile.
The study of the automation object was carried out, the goals and objectives
were defined. The choice of the concept of creation of system [10, 11], on the basis of
the available hardware and software available in the organization is carried out. The
description of information provision and machinery for the implementation of tasks
with presentation of diagrams and tables, contains the rationale for design decisions,
built information model, schema, user dialogue with the system. The method of
calculation of the term of the project and calculated its cost, as well as the choice of
methods for calculating the economic efficiency of the project. The calculation of
costs before and after the automation of processes.
The implementation of the developed information system of distribution and
control of applications will allow:
• to streamline the process of distribution of current filings between Department
staff Helpdesk;
• to exercise better control over the implementation of applications;
• systematize and update information on distributed applications.
In the future, the developed system can be improved by one of the following or
several design solutions:
• adding the ability to create reports on various user requests;
• integration with the payroll system
and some other improvements.
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ГЛАВА 2.
ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЗМЕНШЕННЯ
ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ БУРИЛЬНИХ УСТАНОВОК
2.1. Аналіз надійності та енергоефективності бурових установок
Найефективнішим
способом
збільшення
видобутку
нафти
з
малопродуктивних пластів є додаткове забурювання горизонтальних
відгалужень від вертикальної свердловини. Тому актуальним є забезпечення
високої енергоефективності вибійних двигунів [1, 3].
До основного електроенергетичного обладнання бурових установок
відноситься електропривід бурової лебідки, електропривід ротора (при
індивідуальному приводі), електропривід бурових насосів, електробур.
Потужність електродвигунів приводу лебідки становить 200 кВт при
багатодвигунному електроприводі та 500 кВт при однодвигунному. Бурова
лебідка працює в повторно-короткочасному режимі, але особливістю є зміна
ваги вантажу – колони бурильних труб, яка скручується з окремих труб або
секцій (дві або три скручені труби). Важливим моментом є електродинамічне
гальмування електроприводу лебідки, отже доцільно знайти спосіб корисного
використання електроенергії гальмування.
Високовольтні трифазні асинхронні двигуни з фазним ротором або
синхронні двигуни потужністю 500 кВт використовуються в якості приводу
бурових насосів. Режим роботи – тривалий. Для уникнення аварій в
гідросистемі бурових насосів доцільно здійснювати плавний пуск агрегату і
електричне регулювання швидкості.
Ефективнсть роботи електробура практично не залежить від кількості
бурового розчину, що прокачується для вимивання вибуреної породи на
поверхню. Однак через те, що буріння нових та розгалуження діючих
свердловин провадиться на глибині від 2 до 5 км, відчутними стають втрати
напруги в струмопідводі. Внаслідок цього зменшується напруга на затискачах
електродвигуна електробура, що призводить до таких негативних явищ як
зменшення пускового та номінального крутного моменту. Різні опори жил
кабелю і колони бурильних труб призводять до виникнення несиметрії струмів
у обмотці статора занурювального електродвигуна. Занижена напруга живлення
і несиметрія струмів призводять до перегріву електродвигуна, швидкого
старіння ізоляції обмотки статора та відмови електробура.
Підвищення енергоефективності електробуріння свердловин може бути
досягнуте при точнішому визначенні напруги на затискачах електробура в
залежності від заданих технологічних параметрів буріння. Для зменшення
несиметрії струмів електробура треба створити на початку струмопідводу таку
несиметричну систему напруг, при якій отримаємо симетричну систему струмів
і, відповідно, напруг на затискачах занурювального двигуна.
За результатами аналізу енергоефективності роботи електробурової
техніки на Прикарпатті встановлено, що на протязі року з допомогою
електробурів пробурюється понад 20000 тисяч метрів свердловин. З них
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Долинською дільницею Прикарпатського УБР 60-70%, решта Бориславською та
Надвірнянською дільницями. При цьому використовуються електробури типу
Е 240, Е215, Е164 з механізмами викривлення і телеметричними системами.
Під час буріння на протязі року застосовуються від 70-80 електробурів, 25-30
телеметричних систем 23-30 струмоприймачів, 35-60 пристроїв контролю
ізоляції, 500-800 кабельних секцій [4-6].
Найбільші об’єми електробуріння глибоких свердловин були в
Долинському районі, який характеризується заляганням твердих порід на
глибинах 2...5 км. Спостерігається значна кількість простоїв обладнання через
відмови кабельних секцій струмопроводу та наземних підстанцій. Основною
причиною відмов кабельних секцій є недосконалість їх конструкцій та значні
комутаційні перенапруги. Загальний час роботи електробурів на забої
монотонно зменшується.
Кількість ремонтів електробурової техніки складає для двигунів
електробурів: 25-30, для телеметричних систем 5-20, для пристроїв контролю
ізоляції 5-12, струмоприймачів 4-10, кабельних секцій 300-600.
Міжремонтні періоди складають для двигунів електробурів: 50-80 год., для
телеметричних систем 70-140 год., для пристроїв контролю ізоляції 150-300
год., кабельних секцій 400-550 год..
Підвищення енергоефективності роботи електричного обладнання бурових
установок Прикарпатського УБР можна досягнути шляхом реконструкції
системи енергозабезпечення, правильного вибору енергооптимальних режимів
роботи, реалізації енергозаощаджуючих технологій та економічно
обґрунтованого вибору енергетичного обладнання у відповідності до вимог
процесу буріння.
2.2. Розробка комп’ютерно-орієнтованих моделей надійності
електрообладнання та систем електропостачання
Адекватна математична модель відображає фізичну суть енергетичних
перетворень і окреслює основні напрямки підвищення ефективності
функціонування електрообладнання ЕТК НГП. Найбільший енергетичний
ефект можна отримати на агрегатах великої потужності із довготривалим
режимом роботи [2].
Задачі аналізу та оцінки надійності можна розділити на наступні три
групи:
- роботи і дослідження, пов’язані з методами оцінки надійності на основі
наявних даних про безвідмовність, довговічність, ремонтовність. Вони
присвячені статистико-імовірнісним проблемам теорії надійності і в них не
розглядаються питання фізичної природи відмов;
- роботи, присвячені дослідженню фізичної природи відмов. Тут
спостерігаються спроби застосувати методи суміжних технічних дисциплін при
вирішуванні проблеми надійності;
- роботи, у яких розглядаються конструктивно-технологічні задачі
підвищення надійності конкретних видів техніки.
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Безперечно, суттєве місце у дослідженні надійності технічних систем
займають їх випробування, оскільки перевірити високі показники надійності
аналітично доволі складно. Це зумовлено тим, що у кожному конкретному
об’єкті завжди є визначені фактори, що впливають на комплексні показники
надійності і дію яких неможливо достовірно врахувати у розрахункових
моделях.
Завантажувально-розвантажувальні механізми бурових установок є
типовими механічними системами з великою кількістю елементів, тісно
пов’язаних між собою функціональними зв’язками.
Схема енергопостачання об'єктів нафтогазовидобутку досить однотипна:
- головні ПС 110/35/6 кВ отримують електроенергію з електричних мереж і
перетворюють її в електроенергію напругою 35кВ та 6 кВ;
- по ПЛ-35 кВ енергія розподіляється між ПС 35/6 кВ, які, у свою чергу,
перетворюють її в енергію напругою 6 кВ і розподіляють між споживачами
(об'єктами нафтогазовидобутку);
- залежно від схеми електропостачання енергія надходить або відразу
конкретному споживачеві, або через комплектні трансформаторні підстанції КТП
Енергозбереження в електроприводі є частиною загального процесу
ефективного використання електроенергії визначається трьома процесами:
енергоспоживанням;
енерговикористанням
споживаної
енергії;
енергоуправлінням процесу енергоспоживання.
У питаннях енергоспоживання необхідне чітке уявлення про характер
перетворення енергії, складові потужності, про показники якості
електроенергії, їx вплив на характеристики електромеханічних перетворювачів.
У питаннях енерговикористання найважливішим є баланс складових
потужності, що дозволяє виявити механізми старіння електроустаткування на
додачу до відомих i пов'язаних в основному з термічним характером впливу
енергопроцесів на робочі й експлуатаційні характеристики.
Енергетичний
підхід,
що
базується
на
спільності процесів
енергоспоживання, енерговикористання i енергоуправління, пов'язує в єдиний
електромеханічний комплекс елементи, що розглядалися раніше без
взаємозв'язку: енергосистема, споживач (електропривод) i технологічна
установка.
Енергоефективність привода зараз оцінюється аперіодично, наприклад при
проведенні енергоаудиту. Необхідно ставити задачу безперервного, постійного
контролю за економічністю споживання електроенергії приводом. Тобто існує
необхідність розробки високопродуктивних, компактних i економічних систем
контролю та аналізу енерговикористання приводом.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1. Визначити крок дискретизації для контролю енергоефективності
електропривода.
2. Обґрунтувати та запропонувати систему ведення бази даних.
3. Дослідити та розробити методи визначення області економічної роботи
та її меж для будь-яких технологічних процесів на базі електропривода.
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Для оцінки економічної ефективності слід зважати на такі показники, як
термін окупності, дисконтований термін окупності, чиста приведена вартість,
внутрішня норма прибутковості. Окремо слід відмітити, що за основу
економічних розрахунків встановлення такої системи слід приймати
економічну вигоду на протязі всього життєвого циклу функціонування системи.
В загальному вигляді вимірюваними є фізичні величини: електричні
(струм, напруга, потужність i т.п.); механічні (момент, швидкість, переміщення
i т.п.); технологічні (тиск, продуктивність i т.п.).
На даний час важливо визначити способи експериментального
дослідження енергоефективності основного електричного обладнання бурових
установок, так як існуючі засоби контролю дозволяють отримувати інформацію
за допомогою давача активної потужності, які встановлюються на поверхні.
Цей засіб дає змогу контролювати активну потужність, яка підводиться на
поверхні до системи «два проводи – труба – електродвигун» (ДПТ - ЕД) [1,2].
ККД заглибного електроприводу, враховуючи (1), може бути визначено:
P1 −  ( I 2 + I 2 )r l + I 2 r l + ∆P + I 2 r 
B k
T T
HX
дв 
 A
,
η =
зп
Р1

(1)

де ІА, ІВ, ІТ – струм навантаження системи «два приводи - труба», А; rk, rT питомий активний опір кабелю і труби, Ом/км; rдв,- активний опір обмотки
статора електродвигуна, Ом; ΔРНХ – втрати потужності неробочого ходу, кВт; l
- довжина свердловини, км.
Для вдосконалення засобів контролю активної потужності і можливості
використання їх для контролю потужності на валу заглибного двигуна
пропонується метод непрямого вимірювання з введенням корегуючи ланцюгів,
які дозволять врахувати втрати потужності в струмовідводі, двигуні і втрати
неробочого ходу.
Вітчизняна промисловість випускає давачі активної потужності, що
під’єднуються до вторинної обмотки трансформаторів струму і
трансформаторів напруги. Вихідний сигнал цих давачів знаходиться в межах
0÷10В. Якщо використати сучасну елементну базу для реалізації корегуючих
ланок, то це дозволить реалізувати алгоритм:
Рв=Р1-ΔРСП – ΔРНХ – ΔРдв ,
(2)
де ΔРСП - втрати потужності в струмопідводі, кВт; ΔРдв – втрати потужності в
двигуні, кВт.
Визначення втрат потужності в струмовідводі пропонується зробити за
допомогою таких елементів: квадратор, пристрій множення, в яких
здійснюється операція піднесення до квадрату струму і множення на опір,
тобто на виході цих елементів отримаємо напругу в межах від 0÷10В, що
пропорційна квадрату струму, і напругу, що пропорційна втратам потужності в
струмопідводі,
U1=k1·I2.
(3)
2
U2=k2·I rкl.
(4)
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Отримання величини втрат потужності у заглибному електродвигуні
здійснюється за допомогою елемента множення. Цей елемент дозволяє
провести операцію множення квадрату струму на активний опір обмотки
статора електродвигуна. Тоді вихідний сигнал цього елемента, що знаходиться
в межах 0÷10В, пропорційний ΔРдв:
U3=k3·I2rдв.
(5)
Важливим показником заглибного електроприводу є потужність на долоті,
від величини якої залежить ефективність процесу руйнування породи на вибої
свердловини. Цей показник визначається тоді, коли від потужності на валу
заглибного електродвигуна відраховуються втрати потужності в шпінделі,
тобто:
ΔРдол..=Рв-∑Ршп.
(6)
Якщо є змога отримати величину потужності на долоті аналітично або
експериментально, то ККД заглибного електроприводу визначається
Р
η ЗП = дол . .
(7)
Р1
Потужність на долоті в процесі буріння свердловин не є сталою величиною
і, як правило, при постійному осьовому навантаженні її величина змінюється за
рахунок зносу долота в зв’язку з чим зменшується ККД заглибного
електроприводу та збільшується споживання електроенергії [5,6].
Це можливе шляхом створення системи стабілізації потужності на валу
заглибного електроприводу із зворотніми зв’язками за струмом і швидкістю,
яка передбачає безперервну зміну осьового навантаження під час буріння таким
чином, щоб при зносі шарошок породоруйнівного інструменту потужність на
долоті залишилась незмінною. Такий підхід є важливим етапом заощадження
електроенергії для електробуріння [6,7].
З метою оперативного контролю параметрів режиму і керування режимами
електроспоживання потрібно впроваджувати сучасні багатофункціональні
комплекси з застосуванням електронних вимірювальних приладів, що дасть
змогу забезпечити ефективне використання електроенергії на промислових
об’єктах.
2.3. Аналіз робіт та інформаційних потоків, що описують енергетичні
витрати та їх вплив на довкілля
Завдання функціонування і розвитку енергетики, а також збереження
рівноваги природного функціонування навколишнього середовища охоплюють
об’єктивні протиріччя.
Взаємодія енергетичних об’єктів НГП з навколишнім середовищем
відбувається на всіх рівнях ієрархії паливно-енергетичного комплексу:
добування, переробки, транспортування, перетворення, розподілу і
використання енергії.
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Як правило, паливно-енергетичний баланс складається з потужних
первинних джерел енергії ∑ П , перетворення потужності цих джерел
енергії ∑Т і забезпечення споживачів ∑ Р (електричною енергією), ∑ Е (
тепловою енергією) і необхідним паливом ∑ В (рисунок 1).
В даній схемі сумарне техногенне навантаження енергетичної системи на
довкілля: ∑ A – викиди в атмосферу, ∑ Л – викиди в літосферу, ∑ Q – теплова
енергія, ∑ Г – взаємодія з гідросферою.

∑A

∑Е

∑П
∑Т

∑Q
∑B

∑Г

ВСЕНС

∑Л

Рисунок 1 – Структурна схема паливно-енергетичного балансу
З поміж усіх галузей промисловості енергетика найбільше забруднює
атмосферу – 32 %. Україна займає восьме місце в світі як емітер СО2, в
енергетичній галузі її частка становить 2.35 % загальносвітових викидів цієї
речовини енергетикою [3].

Q co =

Pном
(1 − η ) .
η

(8)

В зв’язку із значними невизначеностями оцінка техногенного
навантаження енергетичних об’єктів в глобальному вимірі повинна базуватись
на багатоваріантному аналізі. При цьому класичними залишаються два
принципово можливі напрямки оцінки: по досягненню гранично-допустимої
концентрації (ГДК) або гранично-допустимих викидів (ГДВ) в локальному,
регіональному або глобальному вимірах.
Для оцінки всіх зв’язків між джерелом впливу і збитками в [6]
запропоновано визначити функцію джерела впливу:
Q( R , τ ) = ∑ ∑ ∑ α ijl ( R , τ ),
(9)
i

j

l

α ijl – окремі джерела факторів впливу, які характеризуються порядком і,
де
середовищем впливу j і природою впливу l;
Закон розповсюдження впливу, який дозволяє визначити концентрацію
фактору:
σijl ( R ,τ ) = F( Q( R ,τ ),V ,D ,Dτ,w ) ,
(10)
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а також закони перетворень (фізичних, хімічних та інших):
σ ijl ←→ ω i σ ( i −1 ) jl ←→ ω j σ ( j−1 )l ,
(11)
ω – фактор перетворень; V – горизонтальна складова швидкості
де
переносу; w – вертикальна складова.
Інтегральні гранично-допустимі викиди можуть визначатись за допомогою
наступного виразу:
n
ГДК і ,
(12)
ГДВ = ∑ M i
i =1

qi

де
∑ Mi – загальні викиди і-ої речовини за одиницю часу всіма
енергетичними установками; ГДКі – гранично-допустима концентрація і-тої
речовини; n – число викидів; qі – концентрація і-ої речовини для заданих умов:
m

qi = ∑ Mi
i =1

τi
VAi ,

(13)
τ i – максимальна тривалість перебування і-тої речовини в атмосфері; VАі –
де
об’єм атмосфери, для якої визначається ГДКі; m – число установок, які
викидають і-ту речовину.
Для оцінки зміни навколишнього середовища, з врахуванням змін в усіх
його компонентах, запропоновано вираз:
n
n
n
1000 , (14)
ПСОС = ( SA ∑ ДС АК СVАК + SГ ∑ ДС ГК СVГК + SЛ ∑ ДС ЛК СVЛК ) +
k =1

k =1

k =1

ПСОСО

де
ПСОС – показник складу навколишнього середовища; SA, SГ, SЛ – важливі
фактори для атмосфери, гідросфери і літосфери; ДС – характеристика збитків
компоненти, яка навколишнього середовища; СV – об’єм компоненти, яка
контролюється; К – коефіцієнт впливу на навколишнє середовище; О – індекс,
який характеризує початковий стан.
Крім того зменшення негативного впливу енергоустановок пов’язане із
значними додатковими капіталовкладеннями. Виконання вимог до
енергетичного обладнання, обумовлених умовами охорони навколишнього
середовища, можуть викликати збільшення капіталовкладень на енергетичних
об’єктах.
У зв’язку з цим актуальним є комплексний підхід до зменшення
техногенного навантаження енергетичних об’єктів на довкілля, основними
напрямками якого повинні бути:
– зменшення споживання енергоресурсів за рахунок удосконалених
технологій і обладнання виробництва, а також самообмеження споживання;
– вдосконалення з точки зору коефіцієнту корисної дії і зменшення впливу
на довкілля на всіх рівнях енергетичної ієрархії: вироблення – розподілу –
споживання енергії;
– впровадження екологічно чистих нетрадиційних і відновлювальних
джерел енергії і технологій;
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– удосконалення методів та способів оцінки екологічної ефективності
енергетичних установок.
Тому життєво важливим пріоритетом енергетичної політики в сучасних
умовах, в тому числі і науково-прикладних розробок, повинно стати
ресурсозбереження, яке забезпечить:
– зменшення
техногенного
навантаження
паливно-енергетичного
комплексу на економіку і довкілля;
– збереження біосфери за рахунок зменшення споживання природних
невідновлювальних ресурсів.
Досягнення екологічної безпеки передбачається шляхом комплексного
вирішення проблем:
– контроль і аналіз техногенного навантаження на довкілля енергетичних
об’єктів на всіх рівнях ієрархії: генерування – розподілу – використання енергії;
– попередження виникнення аварійних ситуацій;
– впровадження організаційних і технічних заходів по зменшенню
техногенного навантаження енергетичних об’єктів на довкілля;
– створення системи освітньо-виховної роботи по ресурсозбереженню і
раціональному їх використанню.
Висновки: Підвищення ефективності електроприводу НГП звязано із
зменшенням техногенного навантаження на довкілля.
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ГЛАВА 3.
РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ЧАСТОТНІ ПАРАМЕТРИЧНІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ З ТЕНЗОЧУТЛИВИМИ БІПОЛЯРНИМИ ТА
ПОЛЬОВИМИ ТРАНЗИСТОРАМИ
Вступ
Дослідження впливу тиску в рідких чи газоподібних середовищах є
основою фундаментальних наукових досліджень, за допомогою яких
визначається будова і склад речовини, розробляються ядерні джерела енергії,
досліджується космічний простір, розробляються методи діагностики у техніці
та медицині [1–4]. Більшість перетворювачів тиску є аналоговими, за
допомогою яких зміна тиску перетворюється в електричний сигнал у вигляді
напруги або струму. Перетворювачі тиску з частотним виходом мають ряд
переваг перед аналоговими, це полягає у значному підвищенні завадостійкості,
що дозволяє збільшити точність вимірювання, а також у можливості одержання
значних вихідних сигналів.
Створення радіовимірювальних частотних перетворювачів тиску на основі
транзисторних структур, в яких біполярний і польовий транзистори виступають
як тензочутливі елементи, потребує розробки математичних моделей на основі
яких можна визначити залежності активної і реактивної складових повного
опору структури, резонансної частоти перетворювачів від тиску, отримати
рівняння чутливості та дослідити параметри і характеристики перетворювачів.
Розгляду цих задач присвячено даний розділ.
3.1. Радіовимірювальний частотний параметричний перетворювач
тиску на основі біполярної транзисторної структури
Розглянемо схему радіовимірювального частотного параметричного
перетворювача тиску. Електрична схема перетворювача показана на рис. 1.
Вона являє собою інтегральну схему, що складається з чотирьох біполярних
транзисторів з однаковим типом провідності, два з яких є тензочутливими
елементами, що створює передумови побудови частотного пристрою тиску [5].

Рис. 1. Електрична схема радіовимірювального частотного
параметричного перетворювача тиску на біполярній транзисторній
структурі з активним індуктивним елементом
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На електродах колектор-емітер транзисторів VT1 і VT2 існує повний опір,
активна складова якого має від’ємне значення, а реактивна – ємнісний характер.
Підключення активної індуктивності до колектора VT1 створює коливальний
контур, втрати енергії в якому компенсуються від’ємним диференційним
опором [6]. Таким чином, резонансна частота коливального контуру залежить
від дії тиску на тензочутливі біполярні транзистори.
На рис. 2 представлено сімейство статичних вольт-амперних
характеристик
радіовимірювального
частотного
параметричного
перетворювача тиску на біполярній транзисторній структурі з активним
індуктивним елементом, а на рис. 3 сімейство динамічних вольт-амперних
характеристик.
Еквівалентна схема радіовимірювального частотного параметричного
перетворювача тиску представлена на рис. 4. Вона враховує нелінійні
властивості схеми, оскільки автогенератор може працювати як у лінійному, так
і нелінійному режимах. Вольт-амперна характеристика має ділянку від’ємного
диференційного опору, що дозволяє компенсувати втрати енергії в
коливальному контурі, який утворений еквівалентною ємністю колектор-емітер
транзисторів VT1 та VT2 структури перетворювача (рис. 1) і активною
індуктивністю.

Рис. 2. Сімейство статичних вольт-амперних характеристик (по
вертикальній вісі одна поділка – 2мА, а по горизонтальній вісі – 2В)
Для визначення функції перетворення необхідно знайти залежність частоти
генерації від дії тиску. Це можливо зробити розв’язавши систему рівнянь
Кірхгофа, яка складена для змінного струму на основі еквівалентної схеми
(рис. 4). Розв'язання системи рівнянь Кірхгофа дозволяє отримати величину
повного опору на електродах колектор-емітер транзисторів VT1 та VT2
перетворювача. При розкладанні повного опору на дійсну і уявну складові
можна визначити еквівалентну ємність коливального контуру, яка залежить від
тиску.
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Рис. 3. Сімейство динамічних вольт-амперних характеристик (по
вертикальній вісі одна поділка – 2мА, а по горизонтальній вісі – 2В)

Рис. 4. Еквівалентна схема радіовимірювального частотного
параметричного перетворювача тиску
На рис. 4 використані такі позначення:
Z1 = R2 ; Z=
Rb1 + jω Lb1; Z 3 = Rbb1; Z 4 = − j (ωCbx1 ) ; Z 5 = − j (ωC jbc1 ) ; Z 6 = R8 ;
2
Z 7 = − j (ωCbc 21 ) ; Z8 = R9 ; Z 9 = − j (ωCbe 21 ) ; Z10 = − j (ωC jbe1 ) ;

Z11 = Rc1 + Rc′1 + jω Lc1; Z12 = Re1 + Re′1 + jω Le1; Z13 = Rc 2 + Rc′2 + jω Lc 2 ;
Z14 = − j (ωCbc 22 ) ; Z15 = R8 ; Z16 = R9 ; Z17 = − j (ωCbe 22 ) ;
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Z18 = Re 2 + Re′2 + jω Le 2 ; Z19 = − j (ωC jbe 2 ) ; Z 20 = Rbb 2 ; Z 21 = − j (ωC jbc 2 ) ;

Z 22 = − j (ωCbx 2 ) ; Z=
Rb 2 + jω Lb 2 ; Z 24 = − j (ωCd ) ; Z 25 = Rd , Z 26 = R4 ,
23

Z 27 = − j (ωC1 ) ; Z 28 = R5 , Z=
Rb 3 + jω Lb 3 , Z 30 = − j (ωCbx 3 ) ; Z 31 = Rbb 3 ,
29
Z 32 = − j (ωC jbe3 ) ; Z 33 = − j (ωC jbc 3 ) ; Z 34 = Re 3 + Re′3 + jω Le 3 ; Z 35 = − j (ωCbe 23 ) ;
Z 36 = R11; Z 37 = R10 ; Z 38 = − j (ωCbc 23 ) ; ; Z 40 = R1; Z 39 = Rc 3 + Rc′3 + jω Lc 3 ; Z 41 = R3 .
C jbc – ємність колекторного переходу; C jbe – ємність емітерного переходу; Cbx –
вхідна ємність транзистора; Rb′ – омічний опір базового електрода; Rb – опір
бази; Rc′ – омічний опір колекторного електрода; Rc – опір колекторного
переходу; Re′ – омічний опір емітерного електрода; Re – опір емітерного
переходу; Le – індуктивність емітерного електрода; Lc – індуктивність
колекторного електрода; Lb – індуктивність базового електрода; R1 , R2 , R3 , –
опори подільника; C1 – ємність фазозсувного ланцюга активної індуктивності;
R5 – опір фазозсувного ланцюга активної індуктивності.

Ємність емітерного переходу описується виразами [7]
=
Cbe Cедиф + Себар ;
Cедиф =
τ / (me ⋅ ϕT )( I едиф − I beo );

=
Cебар Себар.о [U кон.е / (U кон.е − U e ) ] ne ,

де Ceдиф , Себар – дифузійна та бар’єрна ємності емітерного переходу; Себар.о –
бар’єрна ємність емітерного переходу при нульовій напрузі зміщення;
τ – ефективний час життя неосновних носіїв бази при нормальному включенні
біполярного транзистора; U кон.е – контактна різниця потенціалу емітерного
переходу; ne – коефіцієнт, який залежить від характеру p-n переходу.
Ємність колекторного переходу [7]
=
Cbc Ccдиф + Ссбар ;
n
τі
=
Cсбар Ссбар.о [U кон.с / (U кон.с − U c ) ] c ,
( I cдиф
− I bco );
mcϕT
де Ccдиф , Сcбар – дифузійна та бар’єрна ємності колекторного переходу; Сcбар.о –
бар’єрна ємність переходу при нульовій напрузі зміщення; τ i – ефективний час
життя неосновних носіїв бази при інверсному включенні біполярного
транзистора; U кон.е – контактна різниця потенціалу колекторного переходу; nc –
коефіцієнт, який залежить від характеру колекторного p-n переходу.

=
Ссдиф

Джерела струмів I1 , I 2 , I 3 , I 4 , I 5 , I 6 , I 7 , I 8 , I 9 , I10 описуються виразами [8]
I −I
I −I
I −I
I1 = be1 bc1 ; I 4 = be 2 bc 2 ; I 8 = be3 bc 3 ;
Qb1
Qb 2
Qb 3
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=
I 2 I=
I be1 / b N ; I 5 = I bc 2 / b N ; I 6 = I bc 2 / bi ;
bc1 / b i ; I 3
= I b / bi ; I 9 I=
I be3 / b N ,
I7 =
bc 3 / b i ; I10
де I bc , I be – струм база-колектор та струм база-емітер; βi – статичний
коефіцієнт передачі струму в інверсному режимі; β N – статичний коефіцієнт
передачі струму в активному режимі; I едиф – дифузійна складова емітерного

струму; I сдиф – дифузійна складова колекторного струму.
Струми база-емітер I be і база-колектор I bc описуються виразами [8]
=
I be I beo [exp(U be / (me ⋅ ϕT=
)) − 1], I bc I bco [exp(U bc / (mc ⋅ ϕT )) − 1],
де I beo , I bco – теплові струми емітерного і колекторного переходів; U be , U bc –
напруги на переходах база-емітер та база-колектор; me , mc – коефіцієнти
неідеальності транзисторів; ϕT – температурний потенціал.
Дифузійна складова емітерного та колекторного струмів описуються
виразами [9]
=
I eдиф I beo [exp(U be / (me ⋅ ϕT )) − 1];
=
I cдиф I bco [exp(U bc / (mc ⋅ ϕT )) − 1].
Опір бази визначається як сума двох складових [7]
R
=
Rbo + Rвд ,
b
де Rbo – омічний опір матеріалу бази; Rвд – дифузійний опір.
Омічний опір матеріалу бази визначається формулою [10]
 1
l 
Rво ρ 
=
+
,
2
W
aW
1 

де ρ – питомий опір матеріалу бази; a, l , W , W1 – ширина, довжина та
товщина активної та пасивної частини базової області транзистора.
Дифузійний опір Rвд визначається формулою [11]
kT
Rвд =
.
2qI e (1 − h12b )
Опір емітера визначається згідно з [11]
kT
.
Re =
qI e
Опір колекторного переходу визначається виразом [9]
WU c
Rc =
,
I e d c (1 − h21b )
де W – ширина бази; d c – шар об’ємного заряду колекторного переходу; h21b –
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коефіцієнт передачі струму.
За допомогою пакета прикладних програм Matlab 9.2 на основі розв’язку
системи рівнянь Кірхгофа був визначений повний опір на електродах
транзисторів VT1 та VT2. Розрахунки повного опору структури дозволяють
отримати всі необхідні теоретичні залежності. На рис. 5 показано теоретичну та
експериментальну залежності активної та реактивної складової повного опору
від дії тиску. Аналітична залежність функції перетворення має вигляд
2 2
2
1 Y1Rce1 ( P) + Y1 Rce1 ( P) − 4 Rce1 ( P) D1Y2
,
F=
π Rce2 1 ( P) D1
4

де

(1)

D1 =
Cbc2 1 ( P)Cbe3 + Cbc2 2 ( P)Cbc1 ( P) + Cbc 4Cbe 4Cbc1 ( P) ;
Y1 = Cbc1 ( P)Cbe3=
; Y2 Cbc1 ( P) + Cbe3 .

а)
б)
Рис. 5. Залежності активної (а) та реактивної (б) складових повного
опору при напругах живлення: 1 – 4,5 В; 2 – 5,0 В; 3 – 5,5 В
Графічна залежність функції перетворення представлена на рис. 6.

Рис. 6. Залежність частоти генерації радіовимірювального частотного
параметричного перетворювача від тиску при напругах живлення:
1 – 4,5 В; 2 – 5,0 В; 3 – 5,5 В
МОНОГРАФИЯ
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Чутливість радіовимірювального перетворювача тиску визначається на
підставі виразу (1) і описується рівнянням

 ∂C ( P ) 
 ∂Cce1 ( P )   ∂Cce 2 ( P) 
−0,5   2Cce1 ( P )Cbe3  ce1
S PF =
 + 2CH ( P )Cbc1 
+
×
 ∂P 
 ∂P   ∂P 

×Cbe3Cbc1 )V2 ) / (V12 − 4(Cce2 1 ( P )Cbe3 + Cce2 2 ( P )Cbc1 + Cce3Cbe3Cbc1 )V2 )1/2 Rce 4 ×
1
×π (Cce2 1 ( P )Cbe3 + Cce2 2 ( P )Cbc1 + Cce3Cbe3Cbc1 )) − ((V12 − 4(Cce2 1 ( P )Cbe3 +
4
 ∂R ( P ) 
2
2
+Cce2 2 ( P )Cbc1 + Cce3Cbe3Cbc1 )V2 )1/2 )  ce1
 / ( Rce 4π (Cce1 ( P)Cbe3 +
 ∂P 
1
+Cce2 2 ( P)Cbc1 + Cce3Cbe3Cbc1 )) − (V1 + (V12 − 4(Cce2 1 ( P)Cbe3 + Cce2 2 ( P)Cbc1 +
4

 ∂C ( P ) 
 ∂Cce 2 ( P )  
+Cce3Cbe3Cbc1 )V2 )1/2 )  2Cce2 1 ( P)Cbe3  ce1
 + 2Cce 2 (P)Cbc1 
 +
∂
∂
P
P





 ∂C ( P )   
2
2
2
+Cbe3Cbc1  ce1
   / (π Rce1 ( P )(Cce1 ( P )Cbe3 + Cce 2 ( P )Cbc1 + Cce3Cbe3Cbc1 ) ).
 ∂P   

(2)
Графік залежності чутливості представлений на рис. 7. Як видно з графіка,
чутливість радіовимірювального перетворювача складає від 1,42 кГц/Па·105 до
16 кГц/Па·105 при зміні тиску від 0 до 12 Па·105.

Рис. 7. Залежність чутливості від зміни тиску при напругах живлення:
1 – 4,5 В; 2 – 5,0 В; 3 – 5,5 В
3.2. Радіовимірювальний частотний параметричний перетворювач
тиску на основі двоколекторного тензотранзистора
Використання тензочутливого двоколекторного біполярного транзистора
як чутливого, так і підсилювального елемента дозволило значно спростити
схему пристрою тиску і підвищити його чутливість. Електрична схема
радіовимірювального частотного параметричного перетворювача тиску
наведена на рис. 8. Вона являє собою інтегральну схему, що складається із
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двоколекторного тензочутливого транзистора і польового двозатворного
транзистора, які разом з індуктивністю і джерелом постійної напруги,
утворюють автогенераторний пристрій, частота генерації якого залежить від
зміни тиску [12].
На електродах першого колектора тензочутливого біполярного
транзистора VT1 і стоці польового двозатворного транзистора VT2 існує
повний опір, активна складова якого має від’ємне значення, а реактивна –
ємнісний характер.

Рис. 8. Електрична схема радіовимірювального частотного
параметричного перетворювача тиску
Підключення зовнішньої індуктивності L до першого колектора
тензочутливого транзистора VT1 і стоку польового транзистора VT2 через
блокуючу ємність С створює коливальний контур автогенератора. Втрати
енергії в коливальному контурі компенсуються від’ємним опором. Резистори
R1 і R2, а також джерело постійної напруги U забезпечують режим живлення з
постійного струму досліджуваної схеми. При дії тиску на транзистор VT1
відбувається зміна еквівалентної ємності коливального контуру, що викликає
зміну резонансної частоти [12]. Сімейство вольт-амперних характеристик
радіовимірювального частотного параметричного перетворювача тиску на
основі двоколекторного тензотранзистора в статичному режимі представлена
на рис. 9, а в динамічному режимі на рис. 10.

Рис. 9. Сімейство ВАХ радіовимірювального перетворювача тиску на
основі двоколекторного тензотранзистора в статичному режимі
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Рис. 10. Сімейство ВАХ радіовимірювального перетворювача тиску на
основі двоколекторного тензотранзистора в динамічному режимі
Еквівалентна схема радіовимірювального частотного параметричного
перетворювача тиску подана на рис. 11. Вона побудована на основі
малосигнальних лінійних еквівалентних схем біполярного і польового
транзисторів [13].

Рис. 11. Еквівалентна схема радіовимірювального частотного
параметричного перетворювача тиску
Z1 = R1 , Z=
2 = R2 , Z 3

RE1
RE21ωCE1
,
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Розглянемо залежність елементів еквівалентної схеми тензочутливого
двоколекторного транзистора від дії тиску. Виходячи з аналітичних
залежностей параметрів еквівалентної схеми [14, 15] визначаються їх
залежність від зміни тиску. Таким чином, функція перетворення, тобто
залежність резонансної частоти перетворювача від дії тиску описується виразом
Rg2Cekv ( P)
1
F ( P)
=
−1.
2π Rg Cekv ( P)
L

(4)

Чутливість визначається на основі виразу (4) і має вигляд

F
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( P)
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4
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(5)

На рис. 12 подано залежність резонансної частоти від тиску. Як видно з
графіка, її залежність від тиску є нелінійною, це пояснюється нелінійною
залежністю еквівалентної ємності коливальної системи автогенератора від
тиску.

Рис. 12. Залежність резонансної частоти від тиску
На рис. 13 представлено залежність чутливості радіовимірювального
частотного параметричного перетворювача від дії тиску. Аналіз графіка
показує, що чутливість має максимальне значення 1,12 кГц/кПа і змінюється від
1,12 кГц/кПа до 0,65 кГц/кПа.
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Рис. 13. Залежність чутливості сенсора від тиску
3.3. Радіовимірювальний частотний параметричний перетворювач
тиску на основі двостокового МДН тензотранзистора
Транзистори
зі структурою МДН широко застосовуються
в
мікроелектроніці
завдяки
своїм перевагам: мають добрі електричні
характеристики, підвищену надійність, відсутність додаткової ізоляції [16]. У
даний час недостатньо вивчені фізичні механізми, що протікають в
транзисторній структурі з від'ємним опором, Ці питання мають актуальність
для
розвитку напівпровідникових радіовимірювальних параметричних
перетворювачів “тиск-частота” на транзисторних структурах з від'ємним
диференційним опором.
Розроблено
радіовимірювальний
частотний
параметричний
мікроелектронний перетворювач тиску. Схема перетворювача складається з
двостокового МДН тензотранзистора та двозатворного МДН транзистора.
Активна складова повного опору на електродах стік-стік транзисторів VT1 і
VT2 має від`ємне значення, а реактивна складова має ємнісний характер.
Підключення зовнішньої індуктивності до електродів стік-стік транзисторів
VT1 і VT2 дозволяє створити коливальну систему перетворювача, частота
генерації якого залежить від зміни тиску (рис. 14) [17].
Сімейство вольт-амперних характеристик радіовимірювального частотного
параметричного перетворювача тиску на основі двостокового МДН
тензотранзистора в статичному режимі представлено на рис. 15, а в
динамічному режимі – на рис. 16.

Рис. 14. Схема радіовимірювального частотного параметричного
перетворювача тиску
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Рис. 15. Сімейство ВАХ радіовимірювального частотного перетворювача
тиску на основі двостокового МДН тензотранзистора в статичному режимі

Рис. 16. Сімейство ВАХ радіовимірювального частотного перетворювача
тиску на основі двостокового МДН тензотранзистора в динамічному
режимі
У даному перетворювачі в якості чутливого елементу використано
двостоковий тензочутливий МДН транзистор, який розміщений на кремнійовій
мембрані. Двостоковий МДН тензотранзистор розташовується на згині
профільованої кремнієвої мембрани, що перетворює рівномірно розподілене по
поверхні мембрани навантаження в одноосьову пружну деформацію
розтягнення (стиску) її центральної частини в кристалографічному напрямку
<110>. З чутливим елементом на основі двостокового тензочутливого МДН
транзистора було проведено експериментальні дослідження перетворювача, що
дали можливість отримати залежність частоти генерацій перетворювача від
зміни тиску [18].
Функція перетворення, тобто залежність частоти генерації від зміни тиску,
визначається на основі нелінійної еквівалентної схеми радіовимірювального
перетворювача. Спочатку визначається реактивна складова повного опору на
електродах стік-стік транзисторної структури, а потім з реактивної складової
визначається еквівалентна ємність, яка залежить від зміни тиску. Зміна
еквівалентної ємності визначає залежність частоти генерації від тиску.
Аналітичний вираз функції перетворення має вигляд
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Числові розрахунки на персональному комп’ютері дозволяють отримати
функцію перетворення радіовимірювального частотного мікроелектронного
перетворювача тиску у вигляді графіка (рис. 17). Функція чутливості
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Рис.17. Теоретичні і експериментальні залежності
частоти генерації від зміни тиску
Як видно з графіка, чутливість і лінійність функції перетворення зростають
з підвищенням напруги живлення. Існують оптимальна величина напруги
живлення, яка складає 5 В. Адекватність розробленої моделі в порівнянні з
експериментом визначається у вигляді відносної похибки і не перевищує
±2,5 %. Чутливість перетворювача на частоті 300 кГц при напрузі живлення 5 В
складає 2,1 кГц/кПа.

Рис. 18. Залежність чутливості від тиску
На основі експериментальних досліджень встановлено, що частота
генерації змінювалась від 350 кГц до 328 кГц при зміні тиску від 60 кПа до
120 кПа. Чутливість перетворювача складає 1,6 кГц/кПа – 2,85 кГц/кПа.
Висновки
Розроблено
математичні
моделі
радіовимірювальних
частотних
параметричних перетворювачів тиску на основі транзисторних структур з
від'ємним диференційним опором з чутливими біполярними транзисторами,
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двоколекторними біполярними транзисторами, двохстоковими польовими
транзисторами з пасивними і активними індуктивними елементами
коливального контору перетворювачів, в яких враховано вплив тиску на
елементи нелінійних еквівалентних схем перетворювачів, що дало змогу
визначити функцію перетворення тиску у частоту та рівняння чутливості.
Проведено експериментальні дослідження радіовимірювальних частотних
параметричних перетворювачів тиску з тензочутливими двохколекторними
біполярними і двохстоковими польовими транзисторами з пасивними і
активними індуктивними елементами коливальних контурів перетворювачів.
Чутливість радіовимірювального
перетворювача тиску на основі
двоколекторного біполярного тензочутливого елемента з пасивним
індуктивним елементом складала 0,65 кГц/Па·105 – 1,12 кГц/Па·105, а
чутливість перетворювача тиску на основі двохстокового тензочутливого
польового транзистора з активним індуктивним елементом змінювалась від 1,6
кГц/Па до 2,85 кГц/Па.
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ГЛАВА 4.
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Introduction
The prediction of propagation parameters for indoor radio systems is slightly
different from that for outdoor systems. For outdoor systems, the ultimate goal is to
ensure effective coverage of the required area (or reliable transmission on the road in
the case of point-to-point communication systems), as well as interference control
both within the system and for other systems. In the case of indoor reception, the size
of the coverage area is quite determined by the geometry of the building, and the
boundaries of the building itself will affect the distribution characteristics. In addition
to the reuse of frequency on the same floor of a building, this use of frequency is
often desirable between different floors of the building, resulting in a threedimensional problem of noise description. Finally, propagation over very short
distances, especially when millimeter waves are used, involves the fact that even
small changes in the environment directly surrounding the radio path can have a
significant effect on propagation characteristics [1].
If the specific planning of an indoor radio system is to be carried out, the
complex nature of all these factors will require accurate information on the
characteristics of the specific location where it will be used, such as its geometry, the
materials from which the building is made, the furniture, the intended directional
diagrams, etc. However, for the initial planning of the system, it is necessary to
estimate the number of base stations, which will cover the entire area with distributed
mobile stations and assess possible interference with other services or between
systems. For such cases, planning systems require a model that describes in General
terms the characteristics of the propagation in specific environments. At the same
time, the calculation of such a model should not require a large amount of initial
information from the user.
Minimal information about the geometry of the environment (location of walls,
trees and other objects) is always available from maps, diagrams or direct visual
observation. The radioabsorbing properties of the environmental elements are
available from the information tables and are able to be determined more precisely if
the element is located between the existing transmitter and receiver or in the Fresnel
zone between them. In complex cases, the absorbing properties can be defined as a
solution to an embedded optimization problem [2].
In addition, we have information about the possibility and approximate cost of
placing a new access point in each location. So, places where we have electrical
wiring (at least places with existing wireless client hardware) are better suited for
installing new access points than remote from power infrastructure and buildings. In
addition, the decision maker is able to identify a number of possible locations for new
access points according to reasons that are obvious to him but difficult to formalize.
Purpose: to analyze the methods of modeling radio waves in the premises.
Objectives: to determine the model of wireless systems, to analyze the impact of
moving objects around the room and the impact of building materials, equipment and
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furniture on the propagation of radio waves in the room.
4.1. Radio wave propagation models
Radio communication within buildings is characterized by complex signal
propagation conditions. One of the most serious propagation factors is the absorption
of radio waves in building structures and the multipath nature of the propagation of
radio waves. The absorption of radio waves imposes a limit on the range of radio
communications, and multipath propagation leads, in the case of narrow-band radio
signals, to the appearance of a complex interference pattern of the wave field in the
room, which manifests itself when receiving a signal in the form of fading and phase
distortion [3].
The deterioration of the propagation characteristics in the indoor radio channel
is mainly due to:
– reflection from objects and diffraction over objects (including walls and
floors) indoors;
– transmission losses when passing the signal through walls, floors and other
obstacles;
– channeling signal energy at high frequencies, especially in corridors;
– the movement of people and objects in the room, including possibly one or
both end devices of the communication line, and cause such deterioration as:
– losses on the track – that is, not only losses in free space, but also additional
losses due to obstacles and the passage of the signal through the materials from which
the building is built, as well as possible reduction of losses in free space due to
sewage;
– change in the amount of losses on the track in time and space;
– multipath effects caused by reflection and diffraction of radio wave
components;
– inconsistency of polarization due to accidental adjustment of the mobile
terminal.
Indoor wireless services can have the following features:
– high/medium/low data rate;
– coverage area of each base station (e.g. room, floor, building);
– mobile/portable/fixed system;
– real-time/non-real-time/quasi-real-time operation;
– network topology (e.g., link, paragraph, paragraph, paragraph to many
paragraphs, each paragraph with every paragraph).
It is useful to determine which characteristics of channel propagation are most
appropriate to describe its quality in different applications, such as voice
communication, data transmission at different speeds, image transmission, and video
services.
The use of an indoor transmission loss model assumes that both the base station
and the portable terminal are inside the same building. Losses on the route between
the base and mobile/portable stations indoors can be estimated using any of the
models – generalized, independent of the place, or deterministic, taking into account
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the features of the place [4].
Losses on the track for the indoor radio system are characterized by both
average losses on the track and related statistics of fading due to shading. Several
models of losses on the track indoors take into account the attenuation of the signal
when it repeatedly passes through the walls and/or floors. The model described in this
work takes into account the loss of multiple signal passes through the floor, which
allows for characteristics such as the reuse of frequency on different floors of the
building [5].
Remote power loss factors include an implicit correction for loss of signal
passing through walls and over or through obstacles, as well as other mechanisms of
loss that may occur within one floor of a building. In the models that consider the
specificity of place, there is the possibility to explicitly take into account the losses
due to each wall, instead of having to include them in the remote model.
The main loss model is as follows:
Ltotal = 20 log10 f + N log10 d + Lf (n) – 28 дБ,
where:
N: remote power loss factor;
f: frequency (MHz);
d: separation distance (m) between base station and portable terminal (where d >
1m);
Lf: loss factor due to signal passing through the floor (dB);
n: number of floors between the base station and the portable terminal (n ≥ 1).
To determine the losses on the track or the level of field strength, it is also useful
to use models that take into account the peculiarities of the place. There are models
for predicting indoor field strength levels based on uniform diffraction theory (UTD)
and ray construction methods. Detailed information about the structure of the
building is required to calculate the intensity of the field inside the premises. These
models combine empirical elements with the theoretical electromagnetic approach of
UTD. This method takes into account direct single-diffracted and single-reflected
rays and can extend to multiple diffraction or multiple reflection, as well as to a
combination of diffracted and reflected rays. Due to the inclusion of reflected and
diffracted beams, the accuracy of prediction of losses on the track is significantly
increased [6].
The radio wave propagation channel for a mobile/portable station varies with
time, frequency and location in space. Even in a static situation, when the position of
the transmitter and receiver is fixed, such a channel is characterized by a certain
dynamics, since scattering and reflecting objects can move. The term "multipath" is
due to the fact that due to reflection, diffraction and scattering of radio waves can
spread from the transmitter to the receiver on numerous routes. Each of these tracks
has its own time delay proportional to the length of the track. (A very rough estimate
of the expected maximum delay time for specific ambient conditions can be obtained
by knowing the size of the room and taking into account that the time (in
nanoseconds) for the radio pulse to travel distance d (m) is approximately 3.3 d).
These delayed signals, each with its own amplitude, form a linear filter with timevarying characteristics.
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The purpose of channel modeling is to provide an accurate mathematical
description of the phenomenon of radio wave propagation, which could be used in the
simulation of radiolines and systems in the simulation of system deployment. Since
the radio channel is linear, it is fully described by its impulse response. If the pulse
characteristic is known, it is possible to determine the reaction of the radio channel to
any input signal. This is the basis for simulation of line characteristics [7].
Statistical models are the result of generalizing a large number of measurements
in such a way that they can be used to simulate signal transmissions. For example, it
is possible to carry out the simulation using a discrete model, a wide sense stationary
channel with uncorrelated scattering (WSSUS). One way to do this is to replace the
many scattering traces that can exist in a real channel with only a few N multipath
components in the model. Then, with the help of complex, time-varying Gaussian
processes, the superposition of unresolved multipath components coming at different
angles and with time delays close in magnitude to the delay of the corresponding
multipath component of the model is simulated.
Such a statistical model requires appropriate parameters for each component.
While statistical models are very useful as a guide to planning, deterministic (or
site-specific) models are particularly valuable for those involved in system design.
We can distinguish several methods of development of deterministic models of
distribution. For indoor applications, in particular, the finite difference time domain
(FDTD) method and the geometric optics method were studied. The geometric optics
method is more efficient with respect to calculations than FDTD.
In the method based on geometric optics, there are two main approaches: the use
of images and the excitation of the beam. The image method uses images of the
receiver in relation to all reflective surfaces of the environment. Calculate the
coordinates of all the images, and then defines the path of rays in the direction of
these images.
The beam excitation approach assumes a uniform distribution of a number of
excited beams in the space around the transmitting antenna. The trajectory of each
beam is traced until it reaches the receiver, or its amplitude falls below a
predetermined level. A comparison of the beam excitation approach and the image
approach shows that the first method is more flexible because diffracted and scattered
rays can be viewed together with specularly reflected ones. Further, using the beam
splitting method or the variational method, it is possible to reduce the calculation
time while maintaining the required resolution. Excitation beam is suitable for
predicting the impulse response of the channel, serving an extensive area, whereas a
method is the images good for projections in the event of a tie, paragraph with
paragraph.
Deterministic models are generally based on a number of assumptions about the
effect of building materials on propagation characteristics at the frequency under
consideration.
For an adequate description of the received signal, the model, in addition to
reflected and penetrated through the wall of the rays that are present in the equation,
must be included diffracted and scattered rays. In particular, this applies to work in
areas such as corridors with corners and other similar conditions of proliferation. To
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calculate the diffracted beams it is possible to use the uniform theory of diffraction
(UTD).
Thus, the very high requirements for internal network planning tools are
obvious, and many companies have developed their own software tools for
distribution and prediction. Software for internal distribution can be divided into the
following four groups:
• Statistical model. These models do not require any information about the walls
in the building. You only need a description of the type of buildings (office, hotel,
hospital, old building, etc.).
• Empirical models with direct pathway of propagation (single-beam). They only
look at the beam on the direct path between the transmitter and receiver.
• Empirical multipath models. This new approach is based on the multipath
propagation of waves between the transmitter and receiver. Different variants of
paths are calculated and their parameters are used for forecasting.
• Models based on geometric optics. The microwave range can be described
using quasi-optical propagation models considering reflection on walls and
diffraction at corners. Created by different approaches, such as tracing of the beam
(monitoring beam) and the start of the beam.
Each group contains different implementations
the main idea, but all models belonging to the same group, lead to
approximately similar results and have the same type of advantages (and
disadvantages).
The accuracy of the known indoor models depends to a large extent on the
"correction" coefficients associated with the configuration of the premises, the
material of the walls, ceilings, the height of the antennas relative to the planes of the
room. A number of models requires accurate baseline data on the characteristics of
materials and space configuration, which leads to significant costs in machine time.
Such models are not suitable for operational conceptual planning of indoor data
transmission networks.
As the analysis shows, in addition to wall materials, the main factors affecting
the propagation of waves in buildings are: number of storeys, configuration of
corridors and their fractures, the presence of partitions, metal doors and other
reflective surfaces – which should be taken into account in applications to the
planning of data networks.
4.2. Effect of moving objects around the room
The movement of people and objects around the room causes temporary changes
in the characteristics of indoor distribution. These changes, however, occur very
slowly compared to the likely data rate, and therefore can actually be considered as a
random variable invariant over time. In addition to the movement of people in close
proximity to antennas or on a direct transmission path, the movement of people in
office and other locations, as well as inside and inside the building, has negligible
impact on the distribution characteristics.
Measurements made under conditions where both terminals of the
МОНОГРАФИЯ

46

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

communication line are fixed show that the fading is of the nature of an outbreak
(statistics are very unstable) and is caused either by disturbances introduced by
multipath signals in the areas surrounding the line, or by shading that occurs when
people cross the transmission line.
Measurements at 1.7 GHz show that a person crossing the line-of-sight signal
path causes the power of the received signal to drop by 6-8 dB, and the value of the
parameter K in the Nakagami-rice distribution is significantly reduced. If the route is
outside the line of sight, the movement of people near the antennas does not have a
significant impact on the characteristics of the channel.
In the case of a portable terminal, the level of the received signal is affected by
the proximity of the user's head and body. Measurements at 900 MHz using a
symmetrical vibrator show that the level of the received signal is reduced by 4-7 dB
when the terminal is at the level of the person's waist, and by 1-2 dB when the user
holds the terminal at the level of the head, compared with the level of the received
signal when the antenna is located at a distance of several wavelengths from the body
of the person.
When the height of the antenna is lower than about 1 m, for example, in the case
of conventional desktop or laptop computers, the line-of-sight path may be obscured
by the movement of people near the user's terminal. In such applications, both depth
and duration of fading are of interest. Measurements at 37 GHz in reception
conditions inside the lobby of the office space showed that fading from 10 to 15 dB is
often observed. The duration of these fades, caused by the shading of the human body
(when people move through the line of sight constantly and randomly), follows a lognormal distribution, with the values of the average duration and standard deviation
depend on the depth of fading. For these measurements at a depth of 10 dB, the mean
duration was 0.11 s and the standard deviation was 0.47 s. At a depth of 15 dB, the
mean duration was 0.05 s and the standard deviation was 0.15 s.
Measurements at a frequency of 70 GHz showed that the values of the average
duration of fading due to shading by the human body were 0.52 s, 0.25 s and 0.09 s at
a depth of 10 dB, 20 dB and 30 dB, respectively, with the average speed of
movement of people in arbitrary directions was estimated at 0.74 m/s, and the
thickness of the human body was taken to be 0.3 m.
The working conditions of the underground shopping center correspond to the
shopping center of stair type, consisting of straight corridors with glass or concrete
walls. The main corridor has a width of 6 m, height 3 m and a length of 190 m. the
Usual dimensions of the human body are considered to be equal to 170 cm in height
and 45 cm width of the shoulders. The density of the flow of passers-by is
approximately 0.008 people/m2 and 0.1 people/m2 in the quiet period (early
morning, not rush hour) and in the crowded period (lunch time or rush hour),
respectively.
4.3. Statistical model for static use
The wireless terminals used indoors, such as cell phones and wireless local area
networks (WLANs), are mostly static. Wireless terminals remain stationary when
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used statically, but the environment in which they are located changes due to the
movement of blocking objects, such as people. To accurately assess the quality of
communication in such conditions, we present a channel model for static indoor
conditions, which simultaneously provides statistical characteristics of both the
probability density function (PDF) and the autocorrelation function of the oscillation
level of the received signal.
4.4. Influence of building materials, equipment and furniture
Propagation characteristics inside the room depends on the reflection from
stroitelnaia and the penetration of the signal through them. The reflective properties
and carrying capacity of materials depend on the complex dielectric permittivity of
materials. Naturally, the models of propagation prediction, taking into account the
specifics of the place, as the main source information may require data on the
complex permittivity of building materials, as well as the structure of the building.
Values of complex dielectric permittivity of typical building materials obtained
experimentally at frequencies of 1; 57.5; 78.5 and 95.9 GHz. These figures vary
greatly depending on the type of material, but little depends on the frequency in the
range of 60-100 GHz, with the exception of the flooring, which ranged from 10%.
Summary
In the paper were analyzed: the impact of moving objects around the room and
the impact of building materials, equipment and furniture on the propagation of radio
waves in the room. The task was solved: to characterize the models of wireless
systems. They were divided into four groups: statistical models, empirical models
with direct path of propagation (single-beam), empirical multibeam models, models
based on geometric optics.
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ГЛАВА 5.
ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ФОРМЫ ВКЛАДЫША К МЕДИЦИНСКОЙ
КАРТЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ФОРМЫ 043/У И
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ.
Введение
Законодательство РФ, порядки, стандарты и клинические рекомендации
оказания медицинской помощи населению при стоматологических
заболеваниях
регламентируют работу стоматологических поликлиник,
стандартизируют подходы заполнения медицинской документации при лечении
заболеваний полости рта и требования к правовой безопасности. Современные
подходы к оказанию медицинской помощи
диктуют высокий уровень
безопасности при оказании стоматологических услуг при условии
качественного ведения документации на стоматологическом приеме.
Стоматологические
клиники
высокого
уровня
и
динамично
развивающиеся стоматологические муниципальные учреждения оснащаются в
настоящее время современным высокотехнологическим оборудованием для
работы в полости рта. Но при этом исход оказанной стоматологической услуги
в основном оценивается с точки зрения законченного случая и оформления
соответствующей документации.
Качество медицинской помощи отождествляется с качеством ведения
медицинской документации – это один из важнейших принципов управления
качеством медицинской помощи.
Медицинский персонал, применяющий в своей работе
четко
определенные
концепции
ведения медицинской
документации
на
стоматологическом приеме, защищен с точки зрения правовой базы и в то же
время имеет возможность экономии по времени заполнения всех необходимых
разделов в этой области. С наступлением эры информатизации необходимо
информацию о пациенте вносить не только в медицинскую документацию, но и
в программный продукт. Нами была разработана и внедрена в практику с
01.07.2018 года программа «Cloudentо», специально разработанная под условия
работы сети клиник в городе Казани, которая учитывает возможность внесения
данных пациентов, которым оказывается стоматологическая помощь как на
платном приеме, так и на приеме по условиям госгарантий, а также позволяет
управлять, оперируя базой данных, не только одной клиникой, но и сетью
клиник. На данный момент времени в сети имеется 7 стоматологических
клиник
и
5
стоматологических
кабинетов,
расположенных
в
общеобразовательных школах. Потребность иметь общую базу данных по всей
сети клиник является одним из основополагающих факторов в организации
улучшения качества оказания стоматологической помощи взрослому и
детскому населению. Для корректного заполнения медицинской документации
и внесения данных в программный продукт на стоматологическом приеме,
нами были разработаны «Алгоритмы ведения медицинской документации
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формы 043/У и введение данных в программу «Cloudentо». Данный документ
является внутренним нормативным документом для всех сотрудников клиник.
Организация мониторинга за качеством оказания стоматологической
помощи взрослому и детскому населению в условиях нашей сети клиник
является приоритетным направлением на данный период времени.
Программный продукт «Cloudentо» позволил увеличить охват случаев оказания
стоматологической помощи, представленных к экспертизе на предмет качества
оказания стоматологической помощи, в тоже время минимизировать время,
потраченное на проведение данного вида экспертизы. Нами были описаны
методики проведения мониторинга оказания медицинской помощи при лечении
осложненных форм кариеса, заболеваний пародонта, оказание услуг по
протезированию челюстно-лицевой области. Также была проведена оценка
эффективности разработанной программы по мониторингу качества лечения
пациентов со стоматологическими заболеваниями на амбулаторном приеме.
Мы,
осуществляя
прием
пациентов,
соблюдая
требования
информационной безопасности, пришли к необходимости выбора в стратегии
по мониторингу качества оказания медицинской помощи, совмещающей в себе
три основных компонента: лёгкость и простота в применении, эффективность.
Для сокращения времени на стоматологическом приеме при заполнении
медицинской карты стоматологического больного и
для облегчения
проведения экспертизы качества оказания стоматологической помощи нами
были разработаны вкладыши к медицинской документации формы 043/У. При
разработке вкладышей по основным стоматологическим заболеваниям мы
применяли все действующие нормативные документы, включая клинические
рекомендации, стандарты оказания помощи на стоматологическом приеме,
данные из национальных руководств, нормативные документы страховых
компаний. В результате были получены и внедрены в практическую
деятельность врачей-стоматологов 8 вкладышей для внесения данных о приеме
стоматологического больного в медицинскую карту формы 043/У по основным
стоматологическим
заболеваниям:
кариес,
пульпит,
периодонтит,
гингивит/пародонтит, альвеолит, перекоронит, переломы челюстей. Нами был
разработан вкладыш для ортопедического приема. Некоторые варианты
вкладышей представлены в Приложении 1. В целях совершенствования
организации рабочего времени, уменьшения затрат времени врачей
стоматологов-ортопедов при заполнении медицинской документации формы №
043/У, повышения качества оказания стоматологической помощи и
эффективного проведения внутриведомственного и вневедомственного
контроля качества медицинской помощи, а также в целях усиления
направленности стоматологической помощи рекомендуем использовать в
работе наших врачей стоматологов-ортопедов данный вкладыш.
При проведении хронометража заполнения врачами-стоматологами
разработанных вкладышей были получены данные о сокращении времени
заполнения медицинской документации на 6-7 минут от всего времени на
стоматологическом приеме. Кроме того, при интенсивном потоке пациентов,
использование данных вкладышей позволяет избежать ошибок при заполнении
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медицинской документации. В основу бланка вкладыша были взяты формы,
утвержденные приказом Управления здравоохранения исполнительного
комитета муниципального образования города Казани № 762 от 11.10.2007 г.,
которые были адаптированы под современные условия с учетом использования
нормативной документации.
При выборе программного продукта для нашей стоматологической
поликлиники перед нами возникла сложная задача найти программу, которая
удовлетворяла все структуры клиники, давала возможность использования ее
при любых посещениях пациента (платный прием, прием на основе
госгарантий, льготное зубопротезирование). Кроме того перед программой
стояли три основные задачи: возможность сбора достоверных статистических
данных, возможность проводить систематически в облегченном варианте
контроль качества оказания стоматологической помощи нашим пациентам и
возможность проведения маркетологических проектов в рамках работы
клиники. Критерием дальнейшего
нашего выбора стали сравнительные
исследования программных продуктов, применяемых в стоматологических
организациях на современном этапе. Не найдя на рынке удовлетворяющий
наши потребности программный продукт, мы занялись созданием
собственного, адаптированного под все наши потребности.
Немаловажным фактором выбора стало то, что программный продукт
«Cloudentо» имеет большие возможности к быстрому изменению, внедрению
новых разделов работы в нем. Группа врачей, сотрудники административнохозяйственного отдела клиники постоянно участвуют в проектах, которые
направлены на совершенствование программы «Cloudentо» с учетом быстрых
динамических процессов проходящих как в целом в области стоматологии так и
изменения в работе нашей сети клиник.
Используя в клинико-экспертной работе свой программный продукт и
универсальные вкладыши, значительно снизились замечания и количество
штрафных санкций со стороны проверяющих органов и страховых компаний.
Так, за отчетный период в 2018 году в одной из клиник по сравнению с
предыдущим периодом сумма финансовых санкций по результатам
вневедомственной экспертизы снизилась в 10 раз.
На данном этапе ведется разработка чек-листа для контроля заполнения
медицинской документации и внесения данных в программный продукт
врачами-стоматологами. Это позволит улучшить качество контроля со стороны
должностных лиц, которые ответственны за проведение клиникоэкономической экспертизы в клиниках.
Выводы
Таким образом, разработка собственного программного продукта,
адаптированного к требованиям наших клиник и универсальных вкладышей к
медицинской документации формы 043/У позволило значительно улучшить
качество оказания медицинской помощи на стоматологическом приеме.
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Приложение 1
Варианты вкладышей к медицинской документации формы 043/У
Кариес

Дата <<______>>________________20____г.
Первично / Повторно
Жалобы: нет / боль от температурных и химических раздражителей: длительная / кратковременная. Боль и дискомфорт в области
конкретного зуба / застревание пищи / эстетическая неудовлетворенность/скол пломбы/скол стенки зуба /выпадение пломбы / др.__
Зубная формула: 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Внешний осмотр: Общее состояние: удовл. / неудовл.; ассиметрия лица: нет / есть___________________________; регионарные
лимфоузлы: не увеличены / увеличены __________________; кожные покровы: без изменений / изменены __________; красная кайма губ
без патологических изменений / изменена_______________;др.__________________________________
Прикус физиологический: ортогнатический/ бипрогнатический / опистогнатический / прямой; патологический: глубокий / дистальный /
мезиальный / открытый / перекрестный / прогенический.
Анамнез заболевания: данные жалобы и дискомфорт появились__. Надлежащий гигиенический уход за полостью рта: осуществляет / не
осуществляет. Последний визит к врачу – стоматологу_____Со слов пациента_______ зуб ранее депульпирован / др.___
Обьективно:_________зуб. На: вестибулярной / жевательной / контактно-дистальной / контактно-медиальной / небной / язычной /с
нарушением режущего края / МОД / пришеечной поверхности зуба имеется: меловидное пятно/ пигментированное пятно/ кариозная
полость / пломба, с нарушением краевого прилегания / скол пломбы / скол _______________________стенки зуба.
Очаги деминерализации эмали без нарушения эмалево-дентинного соединения: в виде меловидных пятен / в виде пигментированных пятен.
Кариозная полость: с переходом эмалево-дентинной границы / в глубоких слоях дентина / на обнаженной поверхности корня зуба в
пришеечной области.
Дно и стенки кариозной полости: плотные / с размягченным дентином / пигментированные /
слабопигментированные. Стенки кариозной полости: тонкие/ хрупкие/ меловидные / отвесные / пологие. В области устьев корневых
канала(ов) _____________________ имеется пломбировочный материал.
Слизистая полости рта: без видимых изменений / цианотичная / сухая / отечная / гиперемированная.
Зубные
отложения
К
03.6___________________________________________________________________________________________________
ИРОПЗ:
0,2/ 0,3/ 0,4 (пломбирование)
0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8/ 0,9 (протезирование)
Диагностика. Зондирование: безболезненное / кратковременная болезненность
Термометрия: реакция на раздражители: отсутствует / кратковременная / длительная
Перкуссия: безболезненная / чувствительная/ болезненная горизонтальная / болезненная вертикальная
КПУ: низкий _____________________/ средний ______________________ / высокий __________________________
Определение гигиенических индексов: УИГ (ИЗК + ИЗН):
до чистки______________ после обучения гигиене полости
рта_____________
Определение пародонтальных индексов (при первичном обращении пациента, один раз в год; обязательно при кариесе цемента К02.2!):
РМА_____________ ПИ ______________
Электроодонтометрия (ЭОД): _________мкА (2 - 10 мкА(норма) / 10 – 100 мкА / свыше 100 мкА)
На рентгенограмме______________________________________________________________________________________________
Витальное окрашивание (обязательно при К02.0!) ________________
Диагноз МКБ: ________ зуб
Класс по Блэку ___________________
Острый:
- поверхностный (К02.0 Кариес эмали. Стадия «белого (мелового) пятна» (начальный кариес)
- средний
(К02.1 Кариес дентина)
- глубокий
(К02.1 Кариес дентина)
_______________________(К02.2 Кариес цемента)
Хронический: - поверхностный (К02.0 Кариес эмали. Стадия «белого (мелового) пятна» (начальный кариес)
- средний
(К02.1 Кариес дентина)
- глубокий
(К02.1 Кариес дентина)
_______________________ (К02.2 Кариес цемента)
- К02.3 Приостановившийся кариес
- К02.8 Другой кариес зубов______________________________________________
Обучение гигиене полости рта. Контролируемая чистка зубов. Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Лечение:_______зуб(ы). Анестезия: аппликационная /инфильтрационная/ проводниковая, раствором ________________
Снятие временной пломбы/снятие постоянной пломбы / щадящее препарирование кариозной полости (раскрытие кариозной полости,
нэкрэктомия с сохранением интактных тканей зуба, формирование полости, создание ретенционного контакта, финирование стенок
полости) / медикаментозная обработка полости раствором_______________________________________.
Наложение коффердама (матричной системы) / ретракция десны /диатермокоагуляция десневого сосочка
Наложена: изолирующая прокладка __________________ / временная пломба __________________/ постоянная пломба__________
Герметизация фиссуры_________________________________________________________________________________
Применен метод серебрения зубов_______________________________________________________________________
Сошлифовывание твердых тканей зуба (при К02.0)
Аппликации (реминерализирующая терапия) (при К02.0 и К02.3) _____________________________________________
Глубокое фторирование твердых тканей (при К02.0 и К02.3)________________________________________________
Проведена: шлифовка пломбы / полировка пломбы.
Прикус (после формирования контактного пункта с антагонистами и соседним зубом): __________________
Назначено:
лекарственная терапия, витаминотерапия _диетическая терапия__назначение лечебно-оздоровительного режима
Лечение с применением микроскопа
Рекомендации:
- Пользование зубными нитями, зубными щётками ______________________________________________________
- Использование фторидсодержащих зубных паст и ополаскивателей________________________________________
- Посещение стоматолога 1 раз в 6 мес___________________________________________________________________
- Консультация стоматолога – ортопеда___________________________________________________________________
- Динамическое наблюдение (посещение стоматолога 1 раз в 6 мес.)
Явка:_______________
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Пульпит

Дата «____»____________20___г.
первично/повторно
Жалобы:_________зуб: Нет / на этапе лечения по поводу_____/боли
от температурных, химических и механических
раздражителей, исчезающие после прекращения раздражения/самопроизвольные приступообразные боли с иррадиацией/ ночные
боли / боли от различных раздражителей / боли усиливающиеся от горячего/самопроизвольные ноющие боли, усиливающиеся от
температурных раздражителей / боли и дискомфорт в обл. конкретного зуба /боли при приеме пищи / др.___
Зубная формула: 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Внешний осмотр: Общее состояние: удовл. / неудовл.; ассиметрия лица: нет /есть ____, регионарные лимфоузлы: не увеличены/
увеличены__________________, кожные покровы: без изменений / изменены ___________________________, красная кайма губ
без патологических изменений / изменена ____________________________________/др.________________________
Прикус физиологический: ортогнатический/ бипрогнатический / опистогнатический / прямой; патологический: глубокий /
дистальный / мезиальный / открытый / перекрестный / прогенический.
Анамнез заболевания: отмечает боли в прошлом / боли и дискомфорт в области конкретного зуба появились _____назад / др.____
Объективно: _____зуб. Зуб на этапе лечения. Зуб интактен. Зуб под коронкой. Зуб: под пломбой, краевое прилегание которой
нарушено / повязка сохранена / повязка отсутствует. После снятия пломбы: глубокая кариозная полость: вестибулярной /
жевательной / контактно-дистальной / контактно-медиальной / небной / язычной /с нарушением режущего края / МОД /
пришеечной поверхности зуба.
Кариозная полость: сообщается с полостью зуба (полость зуба вскрыта) / не сообщается с полостью зуба (полость зуба не вскрыта)
/имеются разрастания пульпы. Дентин: слабопигментированный/ пигментированный/ размягчен. Слизистая оболочка рта: без
видимых изменений / цианотичная / сухая / отечная / гиперемированная/ др.____
Пальпация органов полости рта: безболезненная / болезненная в обл. __________________________________
Подвижность зуба:____________ степени / неподвижен
ИРОПЗ: 0,2/ 0,3/ 0,4 (пломбирование )
0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8/ 0,9 (протезирование)
Зондирование: безболезненное / болезненное в одной точке / по всему дну кариозной полости / болезненное во вскрытой точке /
кровоточит.
Перкуссия: безболезненная / болезненная / чувствительная (горизонтальная, вертикальная)
Термометрия: реакция на температурные раздражители: холодный, горячий отсутствует / кратковременная / длительная.
Электроодонтометрия (ЭОД): _________мкА (2 - 10 мкА(норма) / 10 – 100 мкА / свыше 100 мкА)
Определение гигиенических индексов:УИГ (ИЗК + ИЗН): до чистки________ после обучения гигиене полости рта ___
Определение пародонтальных индексов (при первичном обращении пациента, один раз в год! ):
_РМА__________________
ПИ___________________
Рентгенологическое исследование (диагностический снимок)_________________________ ___
(на этапе лечения)________________
Диагноз: _______зуб.
Начальный пульпит (МКБ. К04.00 начальный (гиперемия ) пульпит
-Острый серозный пульпит (очаговый, диффузный) (МКБ. К04.01 острый).
- Острый гнойный пульпит (МКБ. К04.02 гнойный [пульпарный абсцесс])
Хронический пульпит:
- фиброзный (МКБ. К04.03 хронический)
- гипертрофический (МКБ. К04.05 хронический гиперпластический[пульпарный
полип] )
- гангренозный (МКБ. К04.1 гангрена пульпы) - Обострение хронического пульпита (МКБ. К04.08 другой уточненный пульпит
Травматический пульпит (МКБ. К04.08 другой уточненный пульпит)
Лечение: обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка, профессиональная гигиена полости рта и зубов
______зуб. Анестезия: аппликационная /инфильтрационная/ проводниковая, раствором___________________________________ .
Наложение коффердама (матричной системы) /ретракция десны/ диатермокоагуляция десневого сосочка (содержимого канала),
Снятие постоянной пломбы/ снятие временной пломбы / трепанация зуба (искусств. коронки) / наложение девитализирующей
пасты____________________________ (при наличии противопоказаний к анестезии) / наложение лечебной кальцийсодержащей
подкладки____________________________ / раскрытие полости зуба и создание эндодонтического доступа / обнаружение и
расширение устьев корневых каналов / ампутация коронковой пульпы / экстирпация пульпы из ______корневых каналов /
прохождение канала(ов) (_____) до физиологической верхушки / определение рабочей длины канала(ов)
апекслокатором:___________________________________________мм.
/ формирование корневого канала(ов)____ /
инструментальное___________________
и
химическое
расширение
плохо
проходимого
(ых)
канала(ов)__________________________________ до________________ размера; ультразвуковая активация «Эндоактиватором»
корневого(ых)
канала(ов)
зуба
препарата____________________;
ирригация,
антисептическая
обработка
раствором_________________________________/ высушивание _______ канала(ов)/ пломбирование _______ корневого(ых)
канала(ов) отсроченное/постоянное материалом ________________________
Рентгенологический контроль обтурации корневого канала:
равномерная обтурация канала(ов)__до физиологического апикального сужения / без изменений в периапикальных тканях/ др___
Наложена: временная пломба_____лечебная прокладка_______подкладка_________/ пломба____________________________
Проведена шлифовка, полировка пломб.
Прикус (после формирования контактного пункта с антагонистами и соседним зубом): ____________________________
Назначено:
- лекарственная терапия_____________
- физиотерапевтическое лечение_____________
Лечение проведено с применением микроскопа
Рекомендовано:
- консультация стоматолога-ортопеда
- динамическое наблюдение (посещение стоматолога один раз в 6 мес.)
-контрольное рентгенологическое обследование не позднее 1 года после пломбирования
-др.______________________________________________________________________
Явка_______________
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Периодонтит

Дата «______»___________________20____г.
Первично / повторно
Жалобы: ___________зуб:
Нет / на этапе лечения по поводу_____________________/ боли при накусывании / интенсивные постоянные
боли / постоянные самопроизвольные ноющие боли и дискомфорт в обл. конкретного зуба / изменение цвета зуба / гиперемия и отек
слизистой / ощущение выросшего зуба/ ухудшение общего самочувствия / появление припухлости на лице/эстетическая
неудовлетворенность/наличие полости/застревание пищи др._______________________ ____
Зубная формула: 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Внешний осмотр: Общее состояние: удовл. / неудовл., ассиметрия лица: нет / есть за счет отека мягких тканей в обл.__________________
________________________________________________________ / регионарные лимфоузлы: не увеличены/
увеличены__________________, кожные покровы: без изменений / изменены ___________________________, температура тела
_____________________, красная кайма губ без патологических изменений / изменена _____________________________ /
др.__________________________________________
Прикус физиологический: ортогнатический / бипрогнатический / опистогнатический / прямой; патологический: глубокий / дистальный
/ мезиальный / открытый / перекрестный / прогенический.
Анамнез: Боли и дискомфорт в обл. конкретного зуба появились _______________назад / была травма зуба /
др.__________________________
Объективно: ___________ зуб. Зуб: на этапе лечения; интактен / изменен в цвете /под пломбой, краевое прилегание нарушено / под
повязкой. Глубокая кариозная полость на: вестибулярной пов. / жевательной пов. / контактно - медиальной пов. / контактно - дистальной
пов. / небной пов./ язычной пов. / с нарушением режущего края / МОД пов. / в пришеечной области.
Полость зуба: вскрыта / не вскрыта, дентин: слабопигментированный/ пигментированный/ размягчен. На устье корневых каналов
пломбировочный материал. Слизистая полости рта: без видимых изменений/
цианотичная/сухая/отечная/гиперемированная/др.__________________________________
ИРОПЗ: 0,2/ 0,3/ 0,4 (пломбирование)
0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8/ 0,9 (протезирование)
Подвижность зуба: неподвижен / подвижен ________ст.
Термометрия: реакция на температурные раздражители: отсутствует/ кратковременная / длительная
Зондирование кариозной полости: безболезненное /болезненное
Перкуссия: безболезненная / чувствительная/ болезненная горизонтальная/ болезненная вертикальная
Слизистая по переходной складке в области ________ зуба (ов): без изменений/ гиперемированая /отечная /цианотичная / имеется
свищевой ход / рубцовое утолщение в области__________________________________
Пальпация органов полости рта: безболезненная / болезненная в обл.:___________________________________
Электроодонтометрия (ЭОД): _________мкА (2 - 10 мкА(норма) / 10 – 100 мкА / свыше 100 мкА
Определение гигиенических индексов: УИГ (ИЗК+ ИЗН) : до чистки_________ , после обучения гигиене полости рта__________
Определение пародонтальных индексов: (при первичном обращении пациента, один раз в год!):
РМА____________________ ПИ _____________________
Рентгенологическое исследование: (диагностический снимок)_________ ____ (на этапе лечения)_________________ ____ Диагноз:
________зуб.
Острый серозный периодонтит (МКБ КО4.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения)
Острый гнойный периодонтит (МКБ КО4.4)
Хронический фиброзный периодонтит (МКБ КО4.5 Хронический апикальный периодонтит)
Хронический гранулирующий периодонтит (МКБ КО4. 6 Периапикальный абсцесс со свищом)
Хронический гранулематозный периодонтит (МКБ КО4.5 Хронический апикальный периодонтит, апикальная гранулема)
Обострение хронического верхушечного периодонтита (МКБ КО4.9 другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей)
Лечение: обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка, профессиональная гигиена полости рта
______зуб. Анестезия: аппликационная /инфильтрационная/ проводниковая, раствором_____________
Наложение коффердама (матричной системы) /ретракция десны/ диатермокоагуляция десневого сосочка (содержимого канала),
Снятие постоянной пломбы / снятие временной пломбы /трепанация зуба (искусственной коронки) / раскрытие полости зуба/создание
прямого доступа к__________ корневому(ым) каналу(ам) / прохождение_____ канала (ов) до физиологической верхушки / распломбировка
канала(ов)____________________________,пломбированных________________________-/определение рабочей длины канала(ов)
апекслокатором: ________________________________________________________мм./
Формирование корневого канала: инструментальная обработка_______________ хорошо проходимого(ых) корневого(ых) канала (ов);
______плохо проходимого(ых) корневого(ых) канала(ов)_______________ файлами, профайлами до размера____________________,
химическое расширение_______ плохо проходимого(ых) корневых канала(ов)
препаратом_____________________ирригация________________/ дан отток экссудата.
Медикаментозная обработка канала (ов) раствором_____________________.Зуб оставлен открытым / в____корневом (ых) канале(ах)
оставлена турунда с ____________________________, оставлен кальцийсодержащий препарат___________________под герметичную
повязку/ канал (ы)_______________________________ пломбирование __________корневого канала(ов) материалом
_________________________________________отсроченное/постоянное
Наложена: временная пломба ______________ подкладка __________постоянная пломба___________________________
проведена шлифовка, полировка пл
Рентгенологический контроль обтурации корневого канала:
равномерная обтурация канала(ов)____ до физиологического апикального сужения /без изменений в периапикальных тканях/ др__
Прикус (после формирования контактного пункта с антагонистами и соседним зубом): _____________________
Лечение проведено с применением микроскопа
Назначено:
-лекарственная терапия____________
-физиотерапевтическое лечение __________
Рекомендовано:
-внутриротовые содовые/солевые ванночки
-консультация стоматолога – ортопеда
-динамическое наблюдение за зубом в течение 2-х лет
-рентгенологическое обследование не ранее 3 мес. и не позднее 1 года после пломбирования
-другое_________________________________________________________________________
Явка____________________
Врач – стоматолог ______________________________________
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Гингивит/

пародонтит

Дата_________________________
Первично / повторно
Жалобы: кровоточивость / болезненность десен / неприятный запах изо рта / наличие зубных отложений / дискомфорт при
чистке зубов/ повышенная чувствительность зубов / подвижность зубов / смещение зубов /гноетечение, абсцедирование
/эстетическая неудовлетворенность / дефекты пломб / дефекты ортопедических конструкций/
другое_____________________________________

87654321

12345678

87654321

12345678

Анамнез: Страдает заболеванием: ______________
,Первые симптомы: появились________________
Ранее: лечился по поводу данного заболевания/ не лечился по поводу данного заболевания
Результат
лечения:________________________________________________________________________________________________
Эффект проводившегося лечения: стойкий; продолжительный; кратковременный
Гигиенический уход за полотью рта осуществлялся: надлежащим образом (удовлетворительно )/ ненадлежащим образом ( не
удовлетворительно)
Аллергологический анамнез: аллергии нет, аллергия есть на: ______________________________________________,
перенесенные заболевания ___________________________, сопутствующие
заболевания______________________________________________________
Объективно: Внешний осмотр: общее состояние : страдает, не страдает, кожные покровы: чистые/ изменены
___________________, Ассиметрия лица: нет; есть в области ________________________.Регионарные лимфоузлы:
увеличены/ не увеличены,
открывание рта : свободное/ затруднено
Объективное исследование полости рта: Прикус физиологический: ортогнатический / бипрогнатический /
опистогнатический/прямой; патологический: глубокий, дистальный, медиальный, открытый, перекрестный, прогенический.
слизистая оболочка полости рта - окраска физиологическая / бледная/ блестящая, умеренно-влажная/ гиперемирована, отечна/
тусклая, истонченная/ имеются язвенные поражения, другое________________ .
Десневой сосочек- анатомическая форма не изменена/ отечен, гиперемирован, кровоточит / уплотнен, вершина закруглена/
гипертрофирован ; атрофирован
другое_______________________________________________________________________________
87654321

12345678

87654321

12345678

Десневой край – плотно прилегает/ отходит от шеек зубов , гиперемирован/ разрыхлен/ наличие изъязвлений _______________,
наличие элементов поражения ___________________________________________________________.
Глубина преддверия полости рта: средняя ( норма)/ глубокая/ мелкая
Характер прикрепления уздечки языка: без аномалии, _____________степень аномалии
Зубные отложения: мягкий зубной налет, наддесневой зубной камень, поддесневой зубной камень.
87654321
12345678
87654321

12345678

Десневой карман: отсутствует/ до ______ мм. Пародонтальные карманы- до __________ мм
Наличие серозного/ гнойного экссудата в пародонтальных карманах
Шейки зубов оголены до _____ мм, Реакция на раздражители: нет/ есть на__________________________________________
Перкуссия: безболезненная, болезненная (вертикальная, горизонтальная)
Подвижность зубов ( по Энтину)– физиологическая/ ( I –II –III) степень
состояние протезов: удовлетворительное, неудовлетворительное
Индекс гигиены Силнесс-Лое (16, 21, 24. 36, 44.41 зубы)_______(от 0 до4) Индекс Грина-Вермильона ( ОНI-S) _________( от
0 до 6) Индекс PMA______ ( %)
Индекс кровоточивости по Мюлеманну _______ ( 0 – 3). Пародонтальный индекс Рассела
_________(0-8)
*Ортопантомография /*прицельная рентгенография __________________________ зубов
Согласен / не согласен
На рентгенограмме: норма/ деструкция кортикальной пластинки вершин межальвеолярных перегородок/ отмечается
усеченность вершин межальвеолярных перегородок, горизонтальная (вертикальная) резорбция костной ткани/ костные
карманы/ атрофия костной ткани
( нужное подчеркнуть)
Ортопародонтограмма прилагается
Диагноз:
- Отложения [наросты] на зубах. Зубные отложения (наддесневой камень / поддесневой камень / другие обширные зубные
отложения/ пигментированный зубной налет) (МКБ. К03.6)
- Чувствительный дентин (МКБ. К03.8)
- Острый гингивит (МКБ. К05.0)
- Хронический гингивит: Простой маргинальный; Гиперпластический; Язвенный ; Десквамативный ; Другой уточненный
хронический гингивит ( гингивит беременных, юношеский гингивит,лекарственный); Хронический гингивит неуточненный
(МКБ. К05.1)
Распространенность: Локализованный; генерализованный. Тяжесть: легкая; средняя; тяжелая
- Острый пародонтит (МКБ. К05.2)
-Периодонтальный абсцесс [пародонтальный абсцесс] десневого происхождения без свища. Периодонтальный абсцесс десневого
происхождения, не связанный со свищом. (МКБ. К05.20)
-Периодонтальный абсцесс [пародонтальный абсцесс] десневого происхождения со свищом. (МКБ. К05.21)
- Острый перикоронит (МКБ. К05.22)
- Другой уточненный острый пародонтит (МКБ. К05.28)
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- Острый пародонтит неуточненный (МКБ. К05.29)
- Хронический пародонтит (МКБ. К05.3)
- Локализованный (МКБ. К05.30) - Генерализованный (МКБ. К05.31)
- Хронический перикоронит (МКБ. К05.32) - Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка) (МКБ. К05.33)
- Другой уточненный хронический пародонтит (МКБ. К05.38) - Хронический пародонтит неуточненный (МКБ. К05.39)
Тяжесть: легкая; средняя; тяжелая
План лечения:
1. Профессиональная гигиена полости рта и зубов
2. Обучение гигиене полости рта
3. Контролируемая чистка зубов
4. Местная анестезия
5. Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений / удаление наддесневых и поддесневых отложений
ручным способом
6. закрытый / открытый кюретаж в области
7. избирательное пришлифовывание зубов
8. Ортопедическое лечение / ортодонтическое лечение / снятие ортопедической конструкции
9. Хирургическое лечение
10. Санация полости рта (устранение нависающих краев пломб, кариозных полостей, клиновидных дефектов)
11. Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта
12. Физиотерапия (направлен на консультацию в физиотерапевтическое отделение по месту жительства)
13. Глубокое фторирование эмали зубов
14. Динамическое наблюдение через 3мес / 6 мес / 1 год
Лечение:
1) Обучение гигиене полости рта. Контролируемая чистка. Определение индекса Грина-Вермильона (ОНI-S)( от 0 до 6) до чистки
____________/ после чистки____________
2) анестезия аппликационная, инфильтрационная, проводниковая раствором ________________________________;
3) профессиональная гигиена/ снятие зубных отложений в области
87654321
12345678
87654321

12345678

ручным способом / снятие зубных отложений в области УЗ аппаратом / Air Flow
4) Орошение, инстилляция десен, пародонтальных карманов 0,05% раствором хлогексидина, 3% перекисью водорода, 0,01 %
раствором Мирамистина.
5) закрытый / открытый кюретаж в области / коагуляция десневых сосочков в области / иссечение десневых сосочков в области /
гигивэктомия в области.
87654321
12345678
87654321

12345678

6) Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов ( снятие биопленки) в области (зубная формула) зубов
7) Вскрытие пародонтального абсцесса в области
87654321
12345678
87654321

12345678

8) Аппликации с гелем «Метрогил-дента», гелем «Солкосерил», Метилурациловой мазью, «Левомеколем»,др.__________
9) Покрытие зубов фторлаком, фтористым гелем «Торех», др.________________________________
10) наложение защитной повязки________________________________________________________
11) консультация: врача стоматолога – терапевта; врача стоматолога- хирурга; участкового терапевта; эндокринолога;
гастроэнтеролога; онколога ( нужное подчеркнуть) / направлен на анализ на ВИЧ, RV ( при язвенных гингивитах)
12) Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов
13) Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Назначение лекарственной
терапии:_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
явка _______________
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

87654321/12345678
87654321/12345678

Дата «_____»_________________20____г.

Жалобы: на эстетическую неудовлетворенность/ на нарушение функции жевания
_________________________________________________________________________________________________
Объективно: Внешний осмотр: Общее состояние: удовл. / неудовл.; ассиметрия лица: нет / есть___________________________;
регионарные лимфоузлы: не увеличены / увеличены __________________; кожные покровы: без изменений / изменены
_______________________; красная кайма губ без патологических изменений / изменена___________________________________;
др.__________________________________________________________________________________________________
Прикус физиологический: ортогнатический/ бипрогнатический / опистогнатический / прямой; патологический: глубокий /
дистальный / мезиальный / открытый / перекрестный / прогенический.
Анамнез заболевания: данные жалобы и дискомфорт появились_____________. Надлежащий гигиенический уход за полостью
рта: осуществляет / не осуществляет. Последний визит к врачу –
стоматологу
.
Осмотр полости рта:
слизистая оболочка: бледно-розового цвета, безболезненна при пальпации/ гиперемирована, отечна, болезненна при
пальпации в области ______________________________________________________Дефект коронковой части
_____________________________зуба(ов)
Зубные отложения:
слизистые бугорки: плотные/ мягкие, неподвижные/ умеренно податливые/ подвижные
Форма альвеолярного гребня: острая/ шиловидная/ овальная/ плоская
Форма вестибулярного ската: отвесная/ с навесом/ отлогая
Форма твердого неба: высокое/ средней глубины/ плоское
Форма ската мягкого неба: крутой/ пологий/ средний
Небный торус: По локализации - центральный/ задний' тотальный
Экзостозы: нет/есть в области
Состояние костной ткани после экстракции
зуба (-ов): нет/
есть______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___
Подвижность зуба (-ов):
степени
Рентгенологическое исследование: Дата____________на прицельной рентгенограмме; на ОПТГ
______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

- Диагноз: Верхняя челюсть:

К08.1 Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита
К08.2 Атрофия беззубого альвеолярного отростка
Дефект зубного ряда верхней челюсти_______класс _______подкласс по классификации Кеннеди
Полная адентия________тип по классификации Оксмана
К04.5 Хронический апикальный периодонтит_______зуба (-ов)
К02.0 Кариес эмали
К02.1 Кариес дентина
зуба
класс по Блэку
К02.2 Кариес цемента
зуба
класс по Блэку
Нижняя челюсть:
К08.1 Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита
К08.2 Атрофия беззубого альвеолярного отростка
Дефект зубного ряда верхней челюсти
класс
подкласс по классификации Кеннеди
Полная адентия_________тип по классификации Оксмана
К04.5 Хронический апикальный периодонтит___________________________________________зуба (-ов)
К02.0 Кариес эмали
К02.1 Кариес дентина
зуба
класс по Блэку
К02.2 Кариес цемента
зуба
класс по Блэку

Рекомендовано: _________________________________________ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕЗА

87654321/12345678
87654321/12345678
_________________________________________________________________________________________

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
Несъемное протезирование
Снятие коронки (ок)

Анестезия: проводниковая;
инфильтрационная р-ром _______________________%_______
мл
Определение центральной окклюзии
Изготовление штифтово-культевой
вкладки, препарирование зуба под
штифтово-культевую вкладку

МОНОГРАФИЯ

Дата

Роспись

Наименование услуг
Временная фиксация конструкции.
СДАЧА.
Фиксация на постоянный цемент.
Рекомендации

Дата

Роспись

Профилактический осмотр, контрольный
осмотр
Съемное протезирование. Снятие слепков
для диагностических моделей,
индивидуальных ложек
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Фиксация штифтово-культевой
вкладки(-ок)
Препарирование зуба, снятие
слепков
Фторирование
зубов
Фиксация временной(-ых)
коронки(-ок)
Припасовка коронок
Припасовка каркаса;
индивидуального аббатмента(-ов);
определение цвета зуба
Проверка каркаса с облицовкой

Определение центральной окклюзии
Припасовка индивидуальных ложек,
снятие функциональных слепков
Припасовка каркаса съемного протеза
Проверка конструкции протеза, постановка
зубов
Наложение протеза. СДАЧА.
Рекомендации
Коррекция
Профилактический осмотр, контрольный
осмотр

С конструкцией и оплатой согласен___________________________________________________/_____________________ /
Фамилия врача____________/____________/ Зав. отделением ___________ /________/Фамилия
з/техника________________/______/
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ГЛАВА 6.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕГИОНАХ
Introduction
The problem of human interaction with nature has always existed. Man is an
element of nature, part of a complex system of “nature-society”. Humanity can
satisfy many of its needs at the expense of nature. The natural environment creates
conditions for human life as a biological species; components of the natural
environment are used in human economic activity. Nature is a source of satisfaction
of its aesthetic needs [1, 2].
Humanity satisfies its needs through various activities. Modern economic
activity leads to noticeable negative changes in the environment. Today, there are
global environmental problems that threaten the very existence of mankind. The most
important reasons for their occurrence are considered to be the growth of the earth's
population and an unprecedented increase in production. In many regions, the priority
role in the structure of production is assigned to operating industries. The
development of agriculture, transport, urban growth also often create negative
environmental consequences for humans [3].
The awareness of mankind of these consequences, especially the dependence of
the health of each person on how the natural environment is preserved, determines
the search for ways to protect nature [4].
The topic is relevant, because now in different places there is a difficult
environmental situation, and if people do not stop now and do not think about the
future, it will be too late.
The paper discusses the features of ecology from the point of view of the
scientific approach, the environmental problems in the areas, the ways to solve
environmental problems.
6.1. Features of ecology from the point of view of scientific approach
Society in recent decades has been developing very dynamically, but it has
caused great harm to the environment. Humanity is faced with the contradictions of
the world community and the inability of the biosphere to meet the different needs of
people [4].
Civilization, using a large number of technologies that destroy ecosystems, does
not always offer something that could replace the regulatory mechanisms of the
biosphere. There is a real threat to the vital interests of future generations of mankind
Intensive socio-economic development of society leads to an unprecedented
anthropogenic impact on the natural environment and aggravation of environmental
tensions not only at the local, regional, national, but also global levels.
To better understand the danger that now faces society and nature, first consider
the concept of ecology [5].
The term "ecology" appeared more than 150 years ago. Since then, the idea of
the content of the environment has undergone a number of refinements,
concretization. At the same time, it is still impossible to say that there is a clear and
МОНОГРАФИЯ
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strict definition of ecology.
Ecology can be considered as a science, which examines the patterns of life of
organisms in their natural habitats, taking into account the changes that are made to
the environment by human activity.
Ecology affects only the side in the interaction of organisms with the
environment, which determines the development, reproduction and survival of
individuals, structure and dynamics of populations and communities [6].
The existence of civilization on our planet is inextricably linked to natural
conditions. It appeared when people learned to use fire and other means and tools that
allowed them to make changes in the environment. Ecology was associated with
practical interest in the first stages of human life. Primitive people, struggling for
survival, had to possess certain knowledge about animal species, their habits,
habitats.
People are constantly striving to conquer nature, but only recently realized that
the Earth has limited resources. Their unreasonable use and pollution can make life
impossible for future generations.
Having appeared on the planet, people at all stages of development influenced
the environment first as a biological species, then as a hunter, using special tools that
allow to influence the species and numerical composition of animals.
Due to the burning of forests, the collection of edible plant species, it influenced
nature through the strengthening of natural processes and the formation of
anthropogenic landscapes.
The development of agriculture, cattle breeding led to the growth of
communities and the emergence of the first large settlements, contributed to the
progress in the manufacture of tools [7, 8].
Changes in natural conditions that occurred in ancient times were of a local
nature. But even then they caused soil erosion, salinization, desertification, and
ultimately – regional environmental crises and the disappearance of civilizations that
created them.
When creating the first cities, people still unconsciously understood the need to
comply with the relevant health standards. For example, the first of the urban
Sewerage systems originated in III - II millennia BC in India. In Ancient Rome, built
water, Sewerage. After the Roman Empire fell, almost 1000 years on its territory
people faced with unsanitary conditions.
Since the 19th century, the influence of the technical revolution became evident.
Gradually, we introduced the background of the ecological crisis, i.e., biosphere has
transitioned to an unstable state.
The large population growth and the phenomenon of demographic explosion
determined that a significant part of the people on Earth is hungry, it was necessary to
solve the issues of possibilities and ways to solve the food problem, the capacity of
the natural environment, to assess the productivity of the biosphere and its ability to
feed the growing population of the Earth.
Ecologists have proved that the quality of the natural environment can be
automatically controlled only by the totality of all living organisms of the Earth.
Model analysis and field studies have demonstrated that biological diversity is the
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main criterion and sign of sustainability in ecosystems. It is not possible to artificially
create a habitat for humans, as confirmed by numerous experiments in different
countries of the world [9, 10].
To restore the normal natural environment, the quality of water, air, soil, food,
lost now as a result of the ecological crisis, the totality of all living organisms of the
Earth can, but only if time and place are provided for its restoration. In this regard, to
continue the life of the biosphere, first of all it is necessary to protect biological
diversity, that is, all kinds of animals, plants, fungi, microorganisms that make up the
biosphere.
At the same time, species exist only in communities and in certain conditions, so
for their preservation it is necessary to allocate specially protected areas.
In the ecology considered now in a complex way unites knowledge of bases on
several natural Sciences: biology, Geology, geography, climatology, landscape
science, etc.
Environmental systems, like living systems at other levels of the organization,
are considered to be very complex. They are characterized by nonlinear dynamics and
their behavior in mathematical models is described in the framework of such modern
Sciences as dynamic systems theory and synergetics. Developments in Cybernetics
and management theory have influenced ecosystem modeling.
Many countries are now actively participating in international conferences and
environmental organizations [11, 12].
As a result of the efforts of the media and environmentalists in the minds of
people and in public practice is the introduction of the concepts of environmental
safety as elements of state and personal security. Universal environmental education
plays an important role in the program of action for environmental development.
6.2. Environmental problems in the regions
There are problems with water consumption. The process of water purification is
a classic, traditional way. It is a reagent treatment (coagulant), two-stage clarification
and filtration, and, in some cases, ozonation. It happens that it is necessary to use
activated carbon.
During long-term treatment, the water is treated with chlorine. It is impossible to
refuse chlorination of water: there are no guarantees that different stages of
purification will provide the required result.
Clutter and pollution of land by industrial, household and other industrial waste
takes dangerous proportions and increases the tension of the environmental situation.
The problem of environmental hazards from pollution of waste consumption is
very acute in front of cities. This hazard affects all stages of waste management, from
collection and transport to disposal and disposal. The existing system of accounting
and control of waste generation and disposal does not always allow for its
decentralization to obtain reliable information about the actual formation of waste in
cities and to exclude unauthorized disposal.
Also, in some cities it is possible to note the problems associated with the
disposal of hazardous medical waste treatment and prevention facilities. As a possible
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solution to this problem, the use of special thermal installations (furnaces) to centrally
dispose of the waste of medical institutions could be considered [13, 14].
In order to provide a favorable living environment, the protection of the territory
from natural resources (water, mineral, forest) set a whole set of restrictions.
There are water protection zones and coastal protective strips, which are created
in order to maintain water quality in water bodies, satisfying all types of water use,
have certain regulations of economic activity.
Inside water protection zones it is forbidden to carry out chemical works,
warehouses of pesticides, mineral fertilizers and fuels and lubricants were placed,
manure and garbage were stored, Parking of vehicles were located.
Sanitary protection zones are organized in several zones. Where water sources
are protected, it is forbidden to place warehouses of fuels and lubricants, pesticides
and mineral fertilizers, cemeteries, cattle graves.
In order to protect the population from the impact of the electric field created by
overhead power lines, sanitary breaks are installed.
Sanitary zones of appropriate size are installed for main gas and oil pipelines.
If buildings, high-voltage power lines, radio engineering and other structures are
located in the areas of airfields that can lead to safety threats to aircraft flights or
cause interference with the normal operation of the navigation facilities of airfields,
then it is necessary to coordinate with the enterprises and organizations that manage
the airfields.
There are problems with waste disposal. The concept of recycling includes the
entire list of actions necessary for the most environmentally friendly release from the
waste of human life and production:
collection, sorting and removal from places of residence and work activities;
storage in landfills or burial in quarries, special landfills, as well as in insulators
and underground storage;
physical destruction with the help of modern technology;
recycling of waste materials in order to obtain new useful products and goods.
Popular methods of waste disposal are conventional combustion under different
thermal conditions and pyrolysis technology, when the decomposition of the mass of
raw materials occurs under the influence of very high temperatures in an oxygen-free
environment.
Of course, the best solution for people is recycling, but, unfortunately, today it is
exposed to only a small part of it.
Garbage, which is subject to disposal, is divided into household and industrial.
Containers for collection of household garbage are located in the yard of each
house. Their main subgroups: paper; glass products; food and food residues; plastic
and all kinds of plastic. containers for waste.
Industrial waste is divided into:
Biological. Among them you can see the remains of tissues, organs of people
and animals: animal corpses, waste from the production of meat products, as well as
biomaterials from the work of hospital departments, microbiological laboratories and
veterinary institutions.
Radioactive. These are objects, liquids or gases containing radioactive
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substances in quantities above the established safety standards.
Building. They appear as a result of the construction of houses and other
structures, repair and finishing, as well as during the production of building materials.
Medical. All kinds of garbage activities of medical institutions.
Waste of a transport complex. Arise as a result of work of the motor transport
enterprises, and also places of repair, service and long Parking of motor vehicles.
The main problem of recycling - the need for an impressive primary financing
for the organization meets the modern requirements of environmental production of
destruction or recycling.
For example, the normal burning of many types of waste leads to the release of
highly toxic substances into the atmosphere, and is therefore prohibited. Due to lack
of funds and of qualified personnel lack the reprocessing (recycling) or resources for
the creation of enterprises, independently engaged in recycling of manufactured
scrap.
The economic component can play an important role in waste disposal. The city
administration should make reasonable and appropriate decisions for the specific
local situation on the transfer of part or all of the work on the collection and disposal
of waste in the hands of private commercial enterprises. Public environmental
organizations, in turn, will have to develop a position in relation to this phenomenon.
Public institutions that are engaged in the export of household waste, typically
do not operate efficiently due to the lack of competition. Since the financing of these
institutions comes from the city budget, it happens that the problems are solved by
the cheapest, but not the best way – storage. A vivid example of this is the current
state of Russian urban landfills.
Private enterprises do not need to be financed from the city budget and they can
be required to comply with all environmental standards. Thanks to competition, the
work of private enterprises will be much more effective.
The differentiated fee for garbage usually depends on the volume of garbage
taken out.
In this case, you can take into account the number of garbage cans (provided
that they are of standard volume), and then invoice. But more often this problem is
solved in another way - the municipality sells special garbage bags (or in some cases
stickers on packages), the price of which includes the cost of removal, and then
citizens collect garbage in such bags. Sometimes the population is charged a fixed fee
for the year and issued a certain number of bags or stickers, and in case of exceeding
this amount, the bags are bought additionally.
Sometimes the high differentiated fee for garbage collection encourages
residents of individual houses to compost their own yard waste, which reduces the
amount of garbage exported by public services.
Differentiated charges for waste also encourage waste reduction. It influences
consumer behavior and encourages reuse of things (things can be repaired, sold, or
given to a charity instead of being thrown away).
There are various reasons that affect the reduction of household waste at a
differentiated fee. Some believe that the decrease in the amount of garbage can be
caused by the fact that the garbage in the bags is more densely packed.
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Others that the removal fee forces citizens to throw garbage illegally, burn it in
the backyard, etc. In many cases, it is this fact, rather than reducing household waste,
that is reflected in the reports on the weight reduction of collected garbage.
More than half of household waste is paper and food waste, which contains a
huge amount of cellulose. Ethyl alcohol (ethanol) can be obtained from cellulose by
hydrolysis.
Household waste is pre-crushed and fed into the separator, where they are
divided into light and heavy fractions. The light part, consisting mainly of cellulose,
is ground again and enters the reactor, where hydrolysis takes place.
The alloy of household waste into the sewer is mainly used as a method of
transporting garbage. When transported hydraulically, household waste does not need
to be pre-shredded. Arriving at the place of collection, the waste is reloaded on
special vehicles. This method is used for a group of houses. To do this, a special sink
is installed in the apartments, where residents dump household waste and wash it off
with water. Water with waste from the entire serviced area enters the garbage bin,
where the accumulation of household waste in a special chamber, the water goes into
the sewer. Household waste collected in this way, several times a week are taken out
by machines.
From the East, Japan is a good example of waste management. According to
statistics, almost half of all the generated waste is sent for recycling, more than thirtyfive percent is recycled, and only a fifth of it goes to landfills and landfills.
And the authorities are constantly concerned about how to reduce this part to a
minimum, because the territory of the country is too small to load it with landfills.
Back in the late 20th century, Japan adopted a law on the mandatory recycling
of all types of packaging and cans of drinks and food, which is respected by both
enterprises and ordinary citizens. As a result, Japan is considered to be a highly
cultural and very "clean" country.
Summary
In this paper we have tried to consider the main environmental problems and the
most appropriate solutions to these problems at the moment.
It can be concluded that a large role is related to the size of financial resources,
although technical solutions to some problems have already been found and applied
in some countries.
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ГЛАВА 7.
НЕФТЯНАЯ ТРИАДА - 3П: ПЛОТНОСТЬ- ПОРИСТОСТЬПРОНИЦАЕМОСТЬ
Предисловие.
В нефтяной геологии широко используются понятия: плотность,
пористость и проницаемость, образующих триаду «3П». Эти понятия играют
существенную роль в гипотезах о происхождении нефти, в методиках оценки
запасов нефти и газа и разработке нефтегазовых месторождений. Результатов
рассмотрения их взаимоотношений не очень много, несмотря на то, что на
производстве количество анализов этих параметров скопилось достаточно
много. Имеющиеся в открытом доступе немногочисленные анализы значений
этих параметров позволяют осветить некоторые стороны названной проблемы.
Основной текст.
А. ОБЗОР ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.
Система «плотность – пористость».
Из этих понятий в геологии наибольший распространением пользуется понятие
«плотность»- в минералогии, петрографии, петрохимии и пр. Не менее
широко оно используется и в нефтяной геологии, прежде всего как физическое
свойство нефти. Причём в этом случае оно сочетается со свойством «показатель
преломления» [21], с которым связано через уравнение nD20 = Ad420 + B, гдеnD20показатель преломления света по линии спектра D при 20oC, d420 - плотность
нефти относительно плотности воды при тех же 20оС.
С понятием
«пористость» его связывают достаточно редко и, как правило, только в виде
умозаключений. В работе [3] приводятся коэффициенты общей пористости
(Km), переписанные в табл.1. В ней же отмечены и материалы по плотностям
(d) минералов и их сингония, взятые из справочников.
Таблица 1.
Связь плотности минералов с общей пористостью.
Минерал

Авгит
Альбит
Биотит
Лабрадор
Нефелин
Олигоклаз
Биотит
Микроклин
Мусковит
Флогопит
Диопсид
Пироп
Рог. Обманка
Эгирин
МОНОГРАФИЯ

Коэффициент
пористости,
Km
2,026
0,421
1,56
0,402
0,151
0,31
1,56
0,622
2,17
1,65
0,152
0,232
0,89
0,575
65

Плотность, d, г/см3
1
3,3
2,62
2,97
2,695
2,6
2,66

2

3

2,77
2,57
2,9
2,77
3,26
3,51
3,2
3,5
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Как видно из этих данных множество минералов разделяется на несколько
групп, номера которых отмечены в столбцах табл.1. Из них в двух группах
намечается линейная связь. Говорить что-то более определённое нельзя из-за
недостатка данных.

Рис. 1. Связь плотности минералов с общей пористостью.
Буквы около точек- сингония минералов.

Сингонии: мн-моноклинная; тр-триклинная; гек-гексагональная; куб-кубическая.

Рис. 2. Связь между плотностью и пористостью пород [3].
А.1-глина; 2 – известняк; 3- мергель; 4- доломит; 5-песчаник (по М.М.
Брэннеру). Б. Палеозойских песчаник Арканзаса (по М.Л. Озерковской)

Рис.3. Распределение пористости в продуктах
железного производства.
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На рис.2 приведено распределение пористости (вероятно, открытой) в
продуктах железного производства [23]. Здесь чётко проявляется обратная
связь между плотностью продукта и открытой пористостью.
Считается [13], что в рыхлых горных породах с ростом пористости
плотность вещества уменьшается. Примеры этих соотношений приведены на
рис.2 [9]. В табл.1 приведены сводные данные, говорящие о наличии чёткой
отрицательной линейной связи вида d = AKm + B : с ростом пористости плотность
породы уменьшается. Только в двух случаях она оказалась положительной
(пробы 5 и 12). В целом это утверждение понятно: оно следует из определений
пористости и плотности. На рис.4 приведена компенсационная диаграмма [19]
по материалам табл.1; пробы на рисунке разделены по литологическому
составу; для некоторых проб приведены номера из табл.1. Сама диаграмма
построена преимущественно по глинам и описывается уравнением B = -14,94A
+ 2,282. Однако этот рисунок показывает, что на диаграмму ложатся не только
пробы глин + аргиллит, но и алевролитов, песчаников, частично и карбонатов
(проба 11). Даже проба (№5) с положительной связью легла на эту прямую.
Только проба известняка (№12) резко отходит от полученной прямой линии.
Последнее свидетельствует о том, что при наличии достаточного количества
материала возможно обнаружение и других видов компенсации.
Таблица 1.
Сводные параметры связи открытой пористости и плотности.
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Породы
Глина
Глина
Глина
Глина
Глина
Аргиллит
Алевролит
Алевролит
Песчаник
Алевро-песч.

d = AKm + B
A
-0,022
-0,032
-0,032
-0,032
0,021
-0,026
-0,039
-0,022
-0,028
-0,022

R²

B
2,688
2,736
2,73
2,73
1,953
2,685
2,785
2,672
2,698
2,575

0,673
0,979
0,986
0,982
0,975
0,827
0,929
0,840
0,867
0,874

Возраст
J, Cr
J, Cr
J, Cr
J, Cr
J, Cr
Pz2-3
J, Cr
Pz2-3
Pz2-3
Cr

Регион
Фергана
Ц.Каракумы
Ц.Каракумы
Ц.Каракумы
Ц.Каракумы
Ю.Казахстан
Фергана
Ю.Казахстан
Ю.Казахстан
Ц.Каракумы

Карбонаты
-0,028
2,671 0,982
Сводная
0,005
2,683 0,024
Известняк
Pz2-3
Ю.Казахстан
Смесь
-0,033
2,785 0,849
J, Cr
Ц.Каракумы
Ю2.Песчаник,
-0,028
2,094* 0,983 Тюмень.св. Тюмень.обл
алевролит
15 Ю3. Песчаник,
-0,0276
2,690* 0,919 Тюмень.св. Тюмень.обл
алевролит
16 Ю4. Песчаник,
-0,0282
2,691* 0,9602 Тюмень.св. Тюмень.обл
алевролит
Примечание: ФНК- данные из архива Фортунатовой Н.К. (ВНИГНИ). Обозначения
возрастных периодов приведены на момент публикации. *- взято из источника.
11
12
13
14
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Рис.4. Компенсационная диаграмма по параметрам связи
плотности и открытой пористости.
Система «пористость-проницаемость».
В некоторых источниках, например, [8] намечается некоторый негатив
к этой проблеме. Однако наличие большого количества фактического
материала требует более достоверного, чем в [8], его анализа, некоторые
результаты которого описаны ниже. В этой системе необходимо выделять
подсистемы: каверновая, трещинная, поровая и капиллярная проницаемости.
По первой системе набрать материалов, достаточных для анализа, не удалось.
а. Трещинная проницаемость.
Эта система изучена недостаточно полно. Это связано с недостатками
определения трещин в образце. Обычно её выявляют при анализе шлифов,
по фотографиям стенок скважины или керна, в последнее время- по данным
геофизики. А.А.Трофимук предлагал определять ёмкость трещиноватых пород
по промысловым даны [14]. В целом, в литературе мало данных по
конкретному анализу трещиноватости. На рис.4 в линейных координатах
показано типичное распределение параметров системы (известняк + доломит,
мергель, аргиллит; лландовер, силур; Ю. Прибалтика) по материалам [22]. Этот
рисунок согласуется с общим мнением о прямой линейной зависимости между
этими параметрами, которая выражается уравнением Kт = АKmт + B.

Рис.4. Вид связи между трещинной пористостью (mт))
и проницаемостью (Kт).
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В этот же раздел можно включить и представления о каверно-пористой
проницаемости. Эта тема изучена ещё меньше. В работе [6] приводятся
результаты исследований этой темы по юрским отложениям Зап. Узбекистана.
Ими была получена зависимость, отражённая в табл.2. В ней фиксируется
прямая линейная связь между параметрами. На рис. 5 показана
компенсационная диаграмма [20] распределения параметров уравнений связи.
Таблица 2.
Параметры распределения пористость и каверно-пористой
проницаемости в породах Ю.Узбекиста [17].
№№
п.п.

Площадь

Вид уравнения.

Кол-во
образцов

1
2
3

Кандым
lgК=0,261Km – 2,95
Каракум
lgК=0,488Km – 6,63
Аккум-Парсанкуль lgК=0,361Km – 4,91

144
86
82

4
5
6
7

Учкыр
Карим
Уртабулак
Уртабулак

lgК=0,243Km – 3,2
lgК=0,216Km – 2,25
lgК=0,364Km – 3,64
lgK=0,210Km – 1,32

34
44
260

Рис.5. Компенсационная диаграмма по параметрам
уравнения связи между пористостью и каверно-пористой
проницаемостью.
б.Поровая проницаемость.
Этот тип проницаемости играет наибольшую роль при анализе
особенностей распределения нефти и газа, поскольку именно с ней связано
значительное количество запасов нефти и газа. Поэтому эта система изучалась
с наибольшей интенсивностью. Далее везде, кроме оговорённых случаев,
разговор будет вестись только об открытой пористости.
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Рис.5. Типы распределений фактического материала на диаграммах.
А)Облачное распределение точек. Распределение в песчаниках
Туймазинского месторождения. Б). Дифференцированное распределение.
В целом, можно выделить две большие группы фактического материала,
отличающихся друг от друга поведением точек на диаграммах:

Рис.6. Связь пористости и проницаемости в коллекторах.
а) «облачно» распределение- точки занимают область диаграммы, не
имеющей чёткой конфигурации. Пример в линейных координатах приведён на
рис.5А по материалам ([8], табл.12, 13). Подобное распределение плохо
поддаётся анализу. Обычно это бывает, если в выборку попадают пробы
различной генетической природы. Тогда из-за недостатка данных и плохой
фильтрации и возникает такое распределение.
б). «Дифференцированное» распределение, при котором в распределении
точек намечается определённый порядок. В этом случае появляется некоторая
МОНОГРАФИЯ

70

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

новая информация; например, на рис.5Б выявилась выборки «1» и «2»,
уточняющие распределение точек.
Полученные картинки построены в линейной системе координат. Однако,
анализ опубликованного материала показывает широкое распространение
другой схемы изображения фактического материала: используется
логарифмическое представление коэффициента проницаемости в виде
выражения lgKп, т.е. используются полулогарифическая система координат.
Например, на рис.6 приведены распределения проб в этих координатах по
материалам [24]. На рис.7 приведена такая же диаграмма в породах пласта
ЮВ11 Кечимовского месторождения [19]. На обоих рисунках отчётливо
проявляется линейная связь между пористостью и проницаемостью. Эта связь
наблюдается во многих работах настолько часто, что все её уже давно считают
типичной (главной) особенностью этих взаимоотношений. Они упоминаются,
по крайней мере, с 1964 г. В табл.3 сгруппированы уравнения, описывающие
поведение точек в индивидуальных выборках.

Рис.7. Распределение пористости и проницаемости в породах васюганской
свиты Широтного Приобья.
На рис.7 приведена компенсационная диаграмма [20] распределений
параметров A и B из уравнения lgK = AKmо + B. Индивидуальные выборки,
описываемые одной компенсационной прямой, образуют семейство этих
выборок [20]. Наличие компенсационных диаграмм говорит о том, что все
графики индивидуальных выборок из одного семейства пересекаются в одной
точке (кроссовера). Для данной выборки координаты точки кроссовера имеют
значения Xo (=lgKo) = 1,380; Yo (=Kmo) = 17,15.
На рис.8 приведена обобщённая
диаграмма распределения связи
пористости и проницаемости в различных выборках. Диаграмма показывает
достаточно широкие интервалы распространения этой связи. Она же выявляет
своеобразную ориентировку графиков этой связи: они стремятся к пересечению
в некоторой точке. Это соответствует диаграмме рис.7- компенсационной
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прямой B = gA +G. Эта диаграмма по определению говорит о том, что все
индивидуальные прямые пересекаются в точке, координаты которой
описываются параметрами g и G: Xo (=G=lgKo) = 1,380; Yo (=g=Kmo) = 17,15.
Таблица 3.
Индивидуальные уравнения связи по уравнениям lgKпр = CKm + D.
Месторождение,
Возраст
C
D
R2 кол- Исторегион, породы
во
чник
проб
Арланское м-ние ,
C1
0,11 0,368 0,996
[5]
Башкирия
Известняки,БухароJ2-3
0,26* -2,95
144 [10]
Хивинская НГО
Известняки,БухароJ2-3
0,49* -6,63
86
[10]
Хивинская НГО
Известняки,БухароJ2-3
0,36* -4,91
82
[10]
Хивинская НГО
Известняки,БухароJ2-3
0,22* -2,25
44
[10]
Хивинская НГО
Известняки,БухароJ2-3
0,36* -3,64
260 [10]
Хивинская НГО
Известняки,БухароJ2-3
0,21* -1,32
[11]
Хивинская НГО
Зеагли-Дарваз. гр.
J-K
0,12 -0,59 0,805
6
[2]
Зеагли-Дарваз. гр.
J-K
0,29 -4,75 0,773 10
[2]
Зеагли-Дарваз. гр.
J-K
0,28 -3,67 0,988
4
[2]
Зеагли-Дарваз. гр.
J-K
0,15 -0,97 0,972
7
[2]
Зеагли-Дарваз. гр.
J-K
-0,08 3,631 0,940 5
[2]
Оренбургск. м-ние
С2-3.
0,19 -0,95 0,867 13
[4]
Оренбургск. м-ние
С2-3.
0,16 -0,8 0,929 13
[4]
Оренбургск. м-ние P1.ассель
0,15 -0,94 0,867 15
[4]
Оренбургск. м-ние P1.ассель
0,14 -0,54 0,844 15
[4]
Оренбургск. м-ние P1.ассель
0,15 -0,66 0,757 21
[4]
Оренбургск. м-ние P1.сакмар. 0,1
-1,1 0,961 10
[4]
Оренбургск. м-ние P1.ассель
0,06 -0,89 0,99
5
[4]
Оренбургск. м-ние P1.ассель
0,08 -0,36 0,835
5
[4]
Оренбургск. м-ние P1.артинск. 0,11 -0,78 0,964 10
[4]
Оренбургск. м-ние P1.ассель
0,09 -0,66 0,869 12
[4]
Оренбургск. м-ние P1.ассель
0,09 -1,07 0,966
7
[4]
Примечание: *- данные взяты из источника; м-ние- месторождение;
гор- горизонт.
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Рис.7. Компенсационная диаграмма по
параметрам уравнения lgK = AKmо + B.

Рис.8.Обобщённая диаграмма распределения связи
пористости и проницаемости в различных выборках [7].

Рис.9. Взаимоотношения пористостей разных видов.
На рис.9 приведена обобщённая схема взаимоотношений разных систем
пористостей [18]. Поровая пористость согласно ей занимает промежуточное
положение между другими видами: трещинной и каверновой. Основная масса
МОНОГРАФИЯ

73

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

точек поровой проницаемости занимает нижние позиции на этой диаграмме.

Рис.10. Пример распределения точек пористости-проницаемости
в линейных системах координат.
Соотношения между диаграммами в нормальных и полулогарифмических
системах координат решаются достаточно просто. На рис. 10 приведены
распределения точек в линейной системе координат на некоторых
месторождениях Предкарпатья [9] (по А.К. Иванову и Н.И.Марухняку,
диаграмма преобразована через изменение ориентировки осей координат).
Если, например, на кривой распределения точек по Витковскому
месторождению выделить некоторый интервал Δl длинной Δl, то в
практических
условиях распределения точек на этом интервале будет
писываться уравнением прямой линии, параллельной касательной к этой
прямой в некоторой точке в пределах этого интервала.
Есть третий способ представления фактического материала. Этим
способом пользуется весьма ограниченных круг исследователей. Основой его
появления является наличие выборок, примеры которых представлены на
рис.12 [8]. Согласно им распределение точек может быть описано
в
координатах lgKmo – lgKпр. В табл.4 по выборкам из табл. 3 приведены
результаты пересчётов.

Рис.11. Пример распределения коэффициентов пористости и
проницаемости третьего типа. 1.Распределение на месторождениях.
2. Обобщённая схема этой связи.
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Таблица 4.

№
№
п.п.
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Результаты расчётов параметров уравнений в
логарифмической системе координат.
ВозИсточОбъект, возраст
раст
ник маE
F
R2
пород
териалов
Ю.Прибалтика,
1,08
1,1230 0,989
S
[22]
Ландовер, алевропесчаники
Арланское м-ние
5,779
-4,894 0,996
D2-3
[4]
Зеагли-Дарваз гр., 8,905 -9,502
0,952
J-K
[2]
алевропесчаники
Зеагли-Дарваз гр., -3,967
7,109
0,948
J-K
[2]
алевропесчаники
Зеагли-Дарваз гр., 11,130 -13,22 0,906
J-K
[2]
алевропесчаники
Зеагли-Дарваз гр., 13,230
-16,6
0,973
J-K
[2]
алевропесчаники
Зеагли-Дарваз гр.,
7,541
-8,225 0,805
J-K
[2]
алевропесчаники
Зеагли-Дарваз гр.,
16,4
-20,48 0,773
J-K
[2]
алевропесчаники
Зеагли-Дарваз гр., 14,690 -17,32
0,99
J-K
[2]
алевропесчаники
артинск.отлож.
1,566
-0,554 0,945
P1
[4]
артинск.отлож.
1,525
-0,804 0,931
P1
[4]
артинск.отлож.
1,193
-0,572 0,572
P1
[4]
C2-3
2,031
-0,471 0,803
C2-3
[4]
C2-3
1,15
-0,125 0,704
C2-3
[4]
ассель.
2,684
-1,661 0,678
P1
[4]
ассель.
2,17
-1,27
0,648
P1
[4]
ассель.
2,629
-1,484 0,685
P1
[4]
сакмар.
1,437
-0,344 0,876
P1
[4]
сакмар.
1,361
-0,822 0,668
P1
[4]
сакмар.
0,962
-0,712 0,724
P1
[4]

На рис.12 приведена компенсационная диаграмма по данным этой
таблицы. Все параметры индивидуальных прямых с очень малой поперечной
дисперсией ложатся на прямую линию F= -1,322E + 1,640, свидетельствуя о
том, что все индивидуальные прямые пересекаются в одной точке (кроссовера).
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Рис.12. Компенсационная диаграмма по
параметрам уравнения lgKпр = ElgKm + F.
) Капиллярная проницаемость.
Представление об этом типе проницаемости в нефтяной геологии не
используются. Частично оно описано в работе [13]. Фигурирует, в основном, в
строительстве, в разделах о качестве бетонного сырья [12]. Здесь понятие
«коэффициент
проницаемости»
заменяется
понятием
«коэффициент
фильтрации».
«К настоящему времени из-за сложного механизма переноса воды в бетоне
и большого числа влияющих факторов не разработана количественная теория,
связывающая проницаемость бетона и параметры его структуры. Вместе с тем,
большое число выполненных исследований позволяют считать, что вязкостный
поток характерен при пористости не меньше 8%. При пористости 3-8% имеет
место капиллярный поток, 1-3% - молекулярная диффузия.» [12], или
кнудсеновское течение [15, 13]. При движении капиллярных потоков большую
роль начинает играть явление адсорбции жидкости и газов на стенках пор [13].
Б. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Интерпретация изложенных в кратком виде материалов будет
осуществляться на основе работ [13,15], хотя, надо отдать должное, это мало
что даёт. Основное внимание будет уделено анализу и выяснению физического
смысла коэффициентов в выявляемых линейных уравнениях. При описании
фактического материала в геологических исследованиях этот момент является
самым проблематичным: ни в одно геологической работе, связанной с
построением диаграмм, эта работа практически никогда не производится.
Различные диаграммы, построенные при этом, выявляют лишь умение их
авторов делать такие построения, и служат только для качественной
иллюстрации каких-то идей авторов.
Некоторые вопросы теории.
Уже длительное время для интерпретации физико-геологических
материалов используются представления французского инженера - гидравлика
А.Ф.Г. Дарси, разработанные им в 1856 г. и линейно связывающие зависимость
между объемным расходом жидкости или газа и гидравлическим градиентом
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(уклоном, перепадом давления) в пористых средах.
Закон Дарси имеет вид

Ныне эти результаты называются «линейный закон фильтрации» [15].
Совместно с законом Пуазейля (1840 г.), имеющего вид
и, связывающего расход жидкости через сечение трубы с перепадом давления
на концах её при заданных вязкости жидкости и геометрических размерах
трубки, получены соотношения, объединяющие коэффициенты полной (общей)
пористости Kmп и проницаемости Kпр ([15], стр. 99) :
Kпр (дарси) = 3,5 ·103 Kmп · L,
(1)
2
где L= ε(r/λ) , λ – коэффициент извилистости; ε – коэффициент проточности
порового канала; r – радиус капилляра. Обычно принимается, что λ = 1 и ε =1.
Кроме того этот радиус приравнивается к радиусу поры, и по этому уравнению
радиус поры и рассчитывается.
В уравнениях Дарси и Пуазейля: Q – расход жидкости; R – радиус трубки; l
– длина трубки; ΔP – разность давлений на концах трубки; F- сечение трубки:
η- коэффициент динамической вязкости протекающей через трубку жидкости.
Имеются и другие выражения для этой связи (уравнения Козени- Кармана)
[13]:
а. Kпр = Kmп3/(2Sф2). Здесь Sф – удельная поверхность поры;
б. Kпр = Kmд3/(fТг2Sф2) ([26], стр.97). Здесь Kmд – пористость динамическая;
Тг – гидравлическая извилистость каналов, f – коэффициент, учитывающий
форму (круглое, эллиптическое, квадратное, треугольное, прямоугольное и др.)
сечения канала.
Сложность использования этих уравнений заключается в том, что в них
фигурирует коэффициент полной пористости, тогда как на практике
используют коэффициент открытой пористости, являющейся частью полной
пористости. То же относится и к динамической пористости.
Следующее уравнение [13] отражает связь Kmп с коэффициентом открытой
пористости Kmо:
,
(2)
где Kво – коэффициент водонасыщения; τ – средняя толщина плёнки связанной
воды. Это уравнение достаточно сложно для практического применения, хотя
устанавливает линейную связь между этими коэффициентами. Принято [13],
что для карбонатных систем Kmо·Kво = const.
Для трещинных систем на основе уравнения Ж.В. Бусcинеска ([13],
стр.101)
,
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где b- высота прямоугольной щели (трещины); a – её ширина, получается связь
с
коэффициентом
коэффициента
трещинной
проницаемости
Kпрт
трещиноватости Kт, который параллелезуется с коэффициентом трещинной
проницаемости для систем взаимно перпендикулярных трещин, параллельных
направлению фильтрации ([13], стр.102; стр.173)
Kпрт = (1/12) b2Kт.
(3)
2
Размерности: [Kпрт] = см , [b] = см, [Kт] = доли.
Анализ выявленных закономерностей.
а. Трещинная проницаемость
Результаты изучения связи коэффициентов трещинных пористости и
проницаемости показал, что их совместное поведение согласно рис. 4
описывается экспериментальным линейным уравнением
Kпрт = АKmт + B.
(4)
Сопоставление этого уравнения с уравнение (3) выявляет идентичную
структуру в том смысле, что оба уравнения существуют в линейных
координатах. В первом приближении можно полагать, что это качество
позволяет использовать экспериментальные уравнения для оценки степени
раскрытости трещины при условии, что B ≈ 0.
Однако имеется некоторая особенность: выражение (3) вообще-то
является не уравнением, а равенством; оно характеризует поведение
параметров в некоторой фиксированной точке, тогда как уравнение (4)
описывает поведение параметров во множестве точек на некотором интервале
изменения параметров. Следовательно, рассчитанная раскрытость трещин
будет одинаковой для все точек прямой.
Кроме того для трещинной проницаемости можно получить формальное
уравнение связи на основе представлений о «смешении» компонентов.

Полагаем:

Kmo - начальное значение коэффициента пористости; Kmi – текущее
значение этого коэффициента; Kmt – конечное значение, Kmo < Kmi < Kmt. В
идеале Kmo = 0; Kmт=100%.
Kпрo - начальное значение коэффициента проницаемости; Kпрi – текущее
значение этого коэффициента; Kt – конечное его значение, Ko < Ki < Kt. В
идеале: Kпрo = 0; Kпрt =100%; Причём, Kmo (=0) → Kпрo (=0); Kmt (=100%) → Kпрt
(=100%); ( → ) – знак соответствия.
Далее производим следующие шаги:
1.M(= mix)m = (Kmt – Kmi)/Kmt – Kmo);
2.M(= mix)пр = (Kпрt – Kпрi)/(Kпрt – Kпрo);
3.Mm = Mпр;
Подставляя значения каждого коэффициента смешения, получаем (здесь
знак
├ означает проведение операции «следования». Например, запись 4:1, 2,
3├ означает: из последовательности шагов 1+ 2+ 3 следует шаг 4 и т.д.):
4:1, 2, 3├ (Kmt - Kmi)/(Kmt - Kmo) = (Kпрt - Kпрi)/(Kпрt - Kпрo);
5:4├ KmtKпрt - KmiKпрt - KmtKпрo + KmiKпрo = KmtKпрt -KmoKпрt -KmtKпрi +KmoKпрi;
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6:5├Kmi(Kпрo - Kпрt) -KmtKпрo = Kпрi(Kmo-Kmt) - KmoKпрt;
7:6├ Kmi(Kпрo - Kпрt) = Kпрi(Kmo-Kmt) - KmoKпрt + KmtKпрo;
(Kmo-Kmt)
(KmtKпрo - KmoKпрt)
8:7├Kmi = Kпрi -------------- + -----------------------.
(Kпрo - Kпрt)
(Kпрo - Kпрt)
9:8 ├Kmi = AKпрi + B; где
(Kmo-Kmt)
A = ---------------;
(Kпрo - Kпрt)
(KmtKпрo - KmoKпрt)
B = -----------------------.
(Kпрo - Kпрt)
Аналогично выводится и уравнение Kпрi = CKmi + D.
б. Пористая проницаемость.
Полулогарифмические координаты.
Совсем иное дело с анализом пористой проницаемости. Приведённый
выше фактический материал показал, что распределение параметров
описывается уравнением
lgKпр = СKmo + D.
(5)
Сопоставление с выражением (1) говорит об их несопоставимости.
а. Как и в случае с выражением (3) выражение (1) является равенством
тогда как выражение (5) – это уравнение.
б. Выше отмечалась, что в этих равенствах в качестве одного из
параметров используется коэффициент полной (общей) пористости; на
практике же и в экспериментальных уравнениях применяется коэффициент
открытой пористости. Общая пористость - это сумма закрытой и открытой
пористости. Поскольку при измерении проницаемости используется только
открытая пористость, как наиболее доступная для экспериментальных
исследований, то, в конечном счёте, измеренная проницаемость характеризует
именно открытую пористость. Следовательно, в равенстве (1) в грубом
приближении вместо Kmп можно использовать Kmo.
в. Несоответствие сущностей выражений (1) и (5). Оно вызвано
несоответствием размерностей используемых параметром: в одном случае
[равенство (1)] – это линейная система координат, в другом [уравнение (5)] –
полулогарифмическая система координат. Подмена этих систем обычно
объясняется принципом «наглядности». Однако этот подход нужно признать
достаточно серьёзной методической ошибкой, но, учитывая, что эта ошибка
тянется более 50 лет – серьёзной и методологической ошибкой. Даже в
научных кругах эту ошибку стараются не замечать, например, в [8], рис.45, или
более свежее – [25], рис.34. Причины этого понятны. Вся методика изучения
явлений фильтрации в природных условиях базируется на представлениях,
разработанных учёными более 150 лет назад, и менять её никто не хочет.
Что касается кавернозной пористости, то нам она не попадалась. Но в
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литературе имеются уже построенные зависимости этого типа, например,
табл.2 по материалам [11]
в. Логарифмические координаты.
В этих координатах связь между проницаемостью и пористостью
описывается уравнением
lgKпр = ElgKmo + F.
(6)
Подобную связь необходимо признать основной, поскольку
все
предыдущие представления систем координат появляются в результате
некоторых упрощений.
Уравнение (6) можно получить, логарифмируя (1). Тогда получаем
lg(Kпр) = lg(3,5 ·103 Kmп · L), или
lg(Kпр) = lg(Kmп) + lgL + 1,6322.
Полагая L=1, окончательный вариант имеет вид
lgKпр = lg(Kmп) + 1,6322,
т.е. это прямая линия с угловым коэффициентом S = 1, чего, как показано,
выше (рис.8) не наблюдается.
Кроме того, эта зависимость предполагает экспоненциальную зависимость
между физико-геологическими параметрами.
По представлениям В.Н. Николаевского и др.
([15], стр. 128, 163)
существуют следующие экспоненциальные зависимости:
Kпр = Kпро exp(-αΔP);
Kmо = Kmоo exp(-βΔP).
Их логарифмирование приводит к выражениям:
lgKпр = lgKпрo + (- αΔPпр) lge;
(7а)
o
lgKmо = lgKmо + (- βΔPm) lge.
(7б)
Здесь lgKпр и lgKmo – текущие значения коэффициентов проницаемости и
открытой пористости; lgKпрo и lgKmoo – некоторые начальные их значения; α и β
–коэффициенты сжимаемости соответственно для проницаемости и
пористости; ΔPпр и ΔPm - разность текущей и некоторой начальной давлений
соответственно для проницаемости и пористости. Поскольку ΔPпр = ΔPm, то
получается уравнение (6), в котором
E = (α/β);
F = lgKпрo - (α/β)lgKmoo.
(8)
Таким образом, коэффициенты уравнения (6) получают чёткую
физическую интерпретацию. Вместе с этим уравнение (6) описывает прямую
линию, проходящую через точку с координатами (lgKmoo, lgKпрo).
г. Компенсационные уравнения.
Если некоторое уравнение имеет вид
Y = AX + B,
(9)
то компенсационным уравнением называется выражение
B = Aγ + Γ.
Опишем простейший вывод компенсационного уравнения. Более строгий
вывод дан в работе [20].
Пусть прямая линия (9) проходит через точку (Xo*, Yo*). Тогда уравнение
прямой линии, проходящей через заданную точку (Xo*, Y*) имеет вид
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Y = AX + (Yo* – AXo*).
(10)
Сопоставляя (9) и (10), получаем
B = (-AXo* + Yo*) = -Aγ + Γ;
т.е. γ = - Xo*; Γ = Yo*. Таким образом, если параметры A и B рассматривать
как переменные, то параметры компенсационного уравнения представляют
собой координаты точки пересечения (точки кроссовера) нескольких прямых
линий (пучка прямых).
В реальных условиях для параметров уравнений lgKпр = ElgKmo + F
компенсационное уравнение имеет вид F = -1,322E + 1,640 (рис.12), откуда γ =
lgKmoo* = -1,322; Γ = lgKпрo* = 1,640. Соответственно Kmoo* = 21%, Kпрo*=43,65
дарси.
Подставив эти значения в равенство (8), получаем
F = lgKпрo - (α/β)lgKmoo = -1,322(α/β) + 1,640,
Откуда мы получаем возможность рассчитать отношения (α/β) для каждой
индивидуальной выборки из выражения

Результаты вынесены в табл.5, в которой образцы расположены по
возрастам.
Проведённые исследования выявили две основных особенности
полученных соотношений:
-чёткая зависимость от литологического состава пород ь;
-отношения коэффициентов проницаемостей, как правило, >0 и >1.
Это говорит о том, что соотношения (7а) и (7б) должны быть для
природных условий переписаны в виде
lgKпр = lgKпрo + (- kпр αΔPпр) lge;
lgKmо = lgKmоo + (- kmo βΔPm) lge,
где (α/β) = const; kпр и kmo – некоторые коэффициенты; (kпр /kmo) ≠ const.
Заключение и выводы.
В изученной нефтяной триаде – плотность-пористость- проницаемость –
основную роль играет последняя пара: пористость- проницаемость. Имеется
несколько способов представлений информации об их взаимоотношениях. Но
главным способом является представление их в логарифмической системе
координат. Это позволяет предположить, что и параметры Kпр и Kmо
подчиняются экспоненциальному закону Y = X·10γZ.
Согласно исследованиям В.Н. Николаевского и др. для упомянутых
параметров это уравнение приобретает вид
Kпр = Kпро exp(-αΔP);
Kmо = Kmоo exp(-βΔP).
Комбинация последних выражений приводит к уравнению
lgKпр = ElgKmo + F,
где E = (α/β); F = lgKпрo - (α/β)lgKmoo.
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Таблица 5.

Отношения показателей сжимаемости
в индивидуальных выборках.
Объект, возраст пород
F

№№
п.п.

(α/β)
среднее

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Алевропесчаники
Алевропесчаники
Алевропесчаники
Алевропесчаники
Алевропесчаники
Алевропесчаники
Алевропесчаники
Карбонатно-сульф, карбонат. толщи
Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-9,502
7,109
-13,22
-16,6
-8,225
-20,48
-17,32
-0,554
-0,804

12

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-0,572 1,673

18

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-0,344 1,501

19

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-0,822 1,862

20

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-0,712 1,779

15

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-1,661 2,497

16

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-1,27

17

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-1,484 2,363

13

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-0,471 1,597

14

Карбонатно-сульф, карбонат. толщи

-0,125 1,335

2

Преимущественно терригенная толща

-4,894 4,943

4,943(?)

1

Ю.Прибалтика, карбон.-мергелист.

1,123 0,391

0,391(?)

8,430
-4,137
11,24
13,80
7,460
16,73
14,34
1,660
1,849

2,201

9,695

1,727

1,714

2,354

1,466

Примечание: номера строчек в первом столбце соответствуют
номерам по порядку в табл.4.
Таким образом, предполагается, что в основе их взаимосвязи лежит
зависимость от давления P. А выполнение компенсационного уравнения F =
Eγ + Γ показывает, что все уравнений вида lgKпр = ElgKmo + F образуют пучок
прямых линий, пересекающихся в одной общей точке (точке кроссовера) с
координатами lgKmoo* = -1,322; lgKпрo* = 1,640.
Поскольку в равенстве (8) значения lgKmoo и lgKпрo строго не определены,
то вместо них могут быть применены значения lgKmoo* и lgKпрo*.
Проведённый анализ уравнения (6) выявляет некоторое противоречие.
Дело в том, что параметры α и β – это коэффициенты сжимаемости
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жидкостей или газов, используемых для анализа параметров Kпр и Kmо; эти
коэффициенты характеризуют физические свойства этих компонентов и
поэтому должны быть постоянным. Это означает, коэффициент E в уравнении
(6) должен быть также постоянным при использовании одного и того же
компонента. Но появление компенсационного уравнения говорит о переменном
значении этого коэффициента, чего не должно быть. Тем не менее, достаточно
чётко проявляется зависимость отношений от литологического состава
коллекторов. Согласно экспериментальным исследованиям [16] коэффициент
проницаемости существенно зависит не только от давления, но и от
температуры и состава соединения, проходящего через пористое пространство.
Эти параметры не входят в уравнение В.Н. Николаевского. Кроме того, не
ясным остаётся появление отрицательных значений отношений, хотя они так
же строго ложатся на компенсационную прямую линию, говоря о тождестве
механизмов их образования.
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ГЛАВА 8.
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Introduction
Management decision-making is an important function of management along
with planning, organization, leadership, motivation, control. In practice, it often
happens that due to the current authoritarian culture in the company, managers are
reluctant to take responsibility and do not like to make decisions. Especially if
responsibility is followed not by encouragement, and punishment.
The meaning of this managerial function is to carry out the changes. Thus, the
monitoring function shows deviations from the planned plans, and the decisionmaking function makes changes to the existing plans, procedures, standards, practices
and performance in general.
In this paper we consider the features of managerial decision making in
organizations.
8.1. Basic concepts of decision theory
This theory is based on the model of rational choice that arose in
microeconomics. According to it, the process of making any decision goes through
the following stages:
1. Definition of the problem to be solved. The main components of the problem
are identified and their relationship to each other is described.
2. Fact-finding. Facts should be collected as objectively and impartially as
possible.
3. Determination of the set of possible solutions. Based on the data obtained, it
is necessary to describe all the ways in which you can solve this problem.
4. Analysis of possible solutions. Using the mathematical apparatus, the
probable advantages and disadvantages of each of the possible solutions are
compared.
5. Choosing the best strategy. All options are built from the most to the least
preferred, and the best is selected.
A decision is considered rational if it increases the well-being of the person who
made it more than any other possible option. "Well-being" here refers to anything that
has value, such as a sense of satisfaction or the joy of achieving a goal. However, it is
most often associated with income generation and is measured in monetary units.
Decisions are made either under certainty or uncertainty [1, 2]. Conditions of
certainty imply that all the consequences of any action option are known in advance,
and therefore it is not difficult to say which solution is optimal. Conditions of
uncertainty, on the contrary, are characterized by the fact that they cannot predict
with absolute certainty the consequences of their actions. Therefore, once in them, the
decision-maker is forced to take into account the probability of events and take risks.
Probability is an estimate of the chances that a given event will occur. It can be
estimated, as a rule, only approximately on the basis of studying of any number of
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examples of how in the past there was a similar situation. Often, the chances that
certain events will occur are calculated using an expert survey [3, 4].
Risk is the probability of adverse events. The higher the risk associated with this
solution, the more likely it is that it will have undesirable consequences. On the other
hand, everyone knows that it is usually the most risky enterprises that promise the
greatest profits in case of success [5, 6].
The choice of one course of action depends on how risk-prone the decisionmaker is and what the subjective utility of each outcome is for him or her. Subjective
utility is the value that a given person attaches to a particular aspect of possible
outcomes. If each of the possible results has its pros and cons, the choice of a
particular person depends on how important it is for those properties on which these
results differ. If one leader prefers neat, but the lack of initiative of subordinates, and
the other creative, but careless, it is because for the first subjective usefulness
accuracy above originality and independence, and the second Vice versa.
Risk assessment is a form of decision-making based on these basic concepts.
One who devises measures to control pollution of the environment or regulations that
safety shall determine if the chance of harm to nature or humans decline due to the
introduction of certain restrictions. If the security gains are small and the economic
losses significant, such a ban is often not accepted.
The mathematical expression of preference for this solution is called its
"expected value". It is calculated by multiplying the subjective utility of all possible
outcomes by the probability of those outcomes and adding the results of those
calculations. Comparing the expected values of all options, you can choose the
preferred - or the most advantageous, or the least losing.
8.2. Content and stages of the management decision-making process
A management decision is the result of a specific management activity of a
Manager. Decision-making is the basis of management. Development and decisionmaking is a creative process in the activities of managers at any level, including:
development and goal setting;
study of the problem on the basis of the information received; selection and
justification of criteria of efficiency (effectiveness) and possible consequences of the
decision;
discussion with experts of different solutions to the problem (tasks);
selection and formulation of the optimal solution; decision making;
specification of the decision for its executors.
Management technology considers management decision as a process consisting
of three stages: decision preparation; decision making; decision implementation [7,
8].
At the stage of preparation of the management decision the economic analysis of
a situation at micro - and macro level including search, collection and processing of
information is carried out, and also the problems demanding the decision are revealed
and formulated.
At the decision-making stage, the development and evaluation of alternative
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solutions and courses of action are carried out on the basis of multivariate
calculations; selection of criteria for choosing the optimal solution; selection and
adoption of the best solution.
At the stage of implementation of the decision, measures are taken to concretize
the decision and bring it to the executors, control over the progress of its
implementation, make the necessary adjustments and assess the result obtained from
the implementation of the decision. Each management decision has its specific result,
so the purpose of management is to find such forms, methods, tools and tools that
could contribute to the achievement of optimal results in specific conditions and
circumstances.
Management decisions can be justified, based on economic analysis and
multivariate calculation, and intuitive, which although save time, but contain the
possibility of errors and uncertainty.
8.3. Brief classification of management decisions
With regard to management, all solutions can be classified as:
• general;
• organizational;
• programmed;
• unprogrammed;
• rational;
• irrational;
• probabilistic;
• decisions under uncertainty;
• intuitive;
• on the basis of a compromise;
• alternative.
From all classification we will try to consider only some decisions. It is known
that decision-making always involves a certain moral responsibility, depending on the
level at which the decision is made. The higher the level of management, the higher
the moral responsibility for the decision.
A management decision establishes a transition from what is available to what
needs to be done over a period of time. In the process of preparing a solution,
problems are identified, goals are clarified, alternative solutions are worked out, the
best option is selected and its approval is completed.
Management decisions can be: individual, collective, collective, strategic
(perspective), tactical (nearest), operational.
Organizational decisions are made at all levels of management and are one of
the functions of the Manager, they are aimed at achieving the goal or task. They can
be programmed and unprogrammed.
A programmed decision is the result of a sequence of steps or actions and is
based on a limited number of alternatives.
In order to find the right ways to solve the problem, the Manager should not
seek to solve it immediately, but it is practically impossible, and should take
МОНОГРАФИЯ

86

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

appropriate measures to study the causes of the problem on the basis of available
internal and external information [9].
Decision-making usually involves a choice of course of action, and if the
decision is made easily, without special consideration of alternatives, it is difficult to
make a good decision. A good decision imposes a great social burden on the Manager
and depends on the psychological preparedness of the Manager, his experience,
personal qualities.
The decision is preceded by several stages:
• problems that need to be addressed;
• selection of criteria to be decided;
• development and formulation of alternatives;
• selection of the optimal alternative from their sets;
• approval (adoption) of the decision;
• organization of work on the implementation of the solution - feedback
Subject to the occurrence of issues can serve as outcome indicators of activity of
the enterprise (organization). In particular, as a result of the activities of the
enterprise, the indicators of final results of work began to deteriorate sharply
(increase in the cost of production, decrease in the growth of labor productivity and
its quality, profit and profitability); and also there were conflict situations, high
turnover of personnel.
Methods of decision-making aimed at achieving the goals can be different:
1) the method based on the intuition of the Manager, which is due to the
presence of his previously accumulated experience and the amount of knowledge in a
particular field of activity, which helps to choose and make the right decision;
2) the method based on the concept of "common sense", when the Manager,
making decisions, justifies their consistent evidence, the content of which is based on
the accumulated practical experience;
3) the method based on the scientific and practical approach, involving the
choice of optimal solutions based on the processing of large amounts of information
to help justify decisions. This method requires the use of modern technical means
and, above all, electronic computer technology. The problem of choice of the
decision by the head - one of the most important in modern science of management.
It involves the need for a comprehensive assessment by the head of the specific
situation and the independence of his one of several options for possible solutions.
8.4. Methods and conditions of decision-making(main approaches)
Methods of analysis and problem solving (methods of decision-making) may be
different depending on the type of tasks or problems. Problems can be classified as
follows:
•standard problems with a clear structure, cause-effect relationships, analogues;
•well-structured problems that can be subdivided into subproblems, blocks of
questions, for each of which there is usually a set of solutions;
•poorly structured problems, in which the directions of solution, cause-andeffect relations are not always visible, the problems themselves are not formulated
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clearly enough;
•unstructured problems, which usually have no analogues, cause-effect
relationships are not fully clear, solutions are not defined. A classic example is
natural and man-made disasters with great social consequences.
To solve standard and some well-structured problems, there is a set of
standard, stereotypical solutions in specific situations set out in the regulations:
instructions, rules, standards, manuals, etc. They clearly and definitely regulate the
sequence of analysis of situations and problem solving.
However, most management problems are very far from the stereotype.
Different methods used at different stages and procedures of the decision-making
process can be used to resolve them.
All decision-making methods can be divided into two groups: formal
(mathematical) and informal (heuristic). Formalized methods based on obtaining
quantitative results of calculations are used in solving well-structured and partially
semi-structured problems to evaluate solutions, select and justify the optimal option.
Non-formalized methods are used in solving complex semi-structured and
unstructured problems to generate solutions, analyze and evaluate them, select and
justify the best solution.
Formal methods used for substantiation and choice of optimal solutions, include:
•economic and mathematical models and methods (EMM), formalizing the
relationship of processes and phenomena;
•system analysis to identify the interaction of the components of systems,
strategy* their development;
•expert assessments and judgments that allow qualified specialists to assess the
significance of events, phenomena, factors, forecasts of development of systems and
subsystems, the ratio of deterministic and probabilistic factors.
Together, various mathematical methods, United by a common task of
substantiating the best solutions, are called methods of operations research.
Methods of operations research are divided into the following four main groups:
analytical, statistical, mathematical programming, game-theoretic.
Analytical methods are characterized by the fact that between the conditions of
the problem to be solved and its results, analytical, formula dependences are
established. These methods include: probability theory, Markov process theory,
Queuing theory, mean dynamics method. Probability theory is the science of
regularities in random phenomena. With the help of probability theory focuses on
finding solutions that depends on the circumstances of a random nature. The theory
of Markov processes is developed to describe operations that develop randomly in
time. Queuing theory considers mass repetitive processes. The method of dynamics
of averages is used in cases when it is possible to make dependences between
conditions of operation and its result, proceeding from average characteristics of
conditions.
Statistical methods are based on the collection, processing and analysis of
statistical data obtained both as a result of actual actions and artificially generated by
statistical modeling. These methods include sequential analysis and statistical testing.
Sequential analysis makes it possible to make decisions based on a number of
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hypotheses, each of which is immediately tested sequentially. The method of
statistical tests (Monte Carlo method) is that the course of operations is played
(modeled) on a computer with all the inherent randomness of the operation.
Mathematical programming is a series of techniques designed to best allocate
the limited resources available, as well as to produce a rational operation plan.
Mathematical programming is divided into linear, nonlinear and dynamic. This also
usually includes methods of network planning. Linear programming is used when the
conditions of the operation are described by a system of linear equations or
inequalities. If these dependences are nonlinear, the method of nonlinear
programming is used. Dynamic programming is used to select the best plan for
performing multistage actions, when the result of each subsequent stage depends on
the previous one. Network planning is designed to develop and implement a rational
plan for the operation, consisting of a large number of interrelated actions, providing
for the solution of the problem in the shortest possible time and with the best results.
Game-theoretic methods are used to justify decisions in an uncertain
environment. Game-theoretic methods include: game theory and statistical decision
theory. Game theory is used in cases where the uncertainty of the situation is caused
by conscious, malicious actions of the conflicting party. The theory of statistical
solutions is applied when the uncertainty of the situation is caused by objective
circumstances that are either unknown or random.
The study of operations, focused on solving economic and production problems,
is the basis for economic and mathematical methods of modeling of production
processes in control systems.
Along with the quantitative results of calculations, it is necessary to take into
account many qualitative circumstances when making decisions, which are not
limited to unambiguous answers. Therefore, the methods of substantiation of
decisions based on the study of experience, intuition, generalization of results,
including the method of expert assessments, retain their importance.
Informal decision-making methods are less developed than formal ones and are
used mainly in group decision-making. Much attention in these methods is paid to the
organization of work of the group subject of decision-making, coordination of
opinions of members of the group when choosing the final decision. The most
common methods used in generating a variety of alternative solutions, their analysis,
evaluation and selection of the final option are the brainstorming method, the Delphi
method, the scenario method, the decision tree method.
The method of brainstorming (or brainstorming) is designed to activate the
development of new ideas and solutions in difficult deadlock situations, when the
known ways and means of solving the problem are unsuitable. It is to give each
member of the group the right to Express a variety of ideas to solve the problem,
regardless of their validity and feasibility. The goal is to get as many offers as
possible. All proposals are recorded without criticism and evaluation, and their
discussion and analysis is carried out after the completion of the process of
generating ideas. During the discussion, the proposed ideas are analyzed in the order
of their nomination and evaluated by appropriate indicators reflecting the existing
limitations, the degree of achievement of the goals, the cost of resources, the possible
МОНОГРАФИЯ

89

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

effectiveness. The resulting estimates of the solution options are the basis for
choosing the best option. The method is used to solve a variety of applied problems.
The Delphi method is one of the methods of group expert evaluation and does
not require joint work of the group members. Moreover, the members of the group
are not allowed to meet and exchange views on the problem being solved, i.e. the
independence of opinion of the members of the group is ensured. The method
involves the analysis and selection of solutions by performing the following multistep cyclic procedure:
1.Members of the group are provided with information on the problem situation
and are invited to assess possible solutions for the set of indicators.
2.Each member of the group anonymously and independently assesses and
justifies solutions or offers their own options.
3.All the assessments and opinions of the group members are collected in the
centre and summarized in a consolidated document.
4.Each member of the group receives a copy of the summary document. Hearing
the views of other participants may change his or her mind about possible solutions to
the problem.
5.Steps 3 and 4 are repeated as many times as necessary to reach an agreed
solution.
8.5. Conditions for making management decisions
Management decisions can be made under different conditions. There are three
types: 1 - certainty; 2 - risk; 3 - uncertainty:
- conditions of certainty are characterized by a situation where the result of the
implementation of each of the options for management decisions is known and it
remains to choose only the most preferred of them, based on the objectives of the
management decision;
- risk conditions assume that each action (management decision option) leads to
one of many private outcomes, and each of them has a known probability of
occurrence to the Manager-Manager. If the influence of random factors is subject to
the known laws, it is possible to calculate the probability of obtaining a result under
different circumstances (probability is the number of "successes" obtained as a result
of a large number of experiments, i.e. this is the possibility of success);
- uncertainty conditions mean that actions have many particular outcomes, but
the probability of these outcomes is unknown (betting - you do not know whether you
will win or lose: this is uncertainty), and are characterized by incomplete and
inaccurate information about the problem being solved.
Management decision-making can take place in extreme conditions and there
may be situations: 1 - the number of options is small, the logic of their development
is clear, so you can anticipate the course of the event and prepare for them; 2 -. many
options and prepare for them mails impossible; 3 - unpredictable situation. In these
cases, take the following actions:
- analyze the situation;
- develop the content and procedure of participants in the implementation of
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management decisions;
- carry out special training of heads for work in similar situations.
The following requirements are imposed on their quality:
- practical applicability;
- acceptable cost of using the method;
- efficiency of application in terms of obtaining reliable estimates;
- combinations with other methods used in the evaluation of the same
management decision.
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ГЛАВА 9.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМІ
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ
ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНІ
9.1. Аналіз публікацій (виділення невирішених наукових чи
практичних питань).
Питаннями штучного інтелекту опікувлись такі учені як: М. Глибовець і О.
Олецький [1], Р. Ткаченко, Н. Кустра, О. Павлюк, У. Поліщук [2], Ю
Нікольський, В. Пасечник, Ю. Щербіна [3]. Питання надання послуг зазначені у
працях: Ю. Романця [4], С. Ємельчика [5], С. Бичкової, І Бірюкова, В. Бобрика
[6]. Разом з тим, автору статті невідомі праці щодо використання штучного
інтелекту в системі публічного адміністрування при наданні послуг
громадськості в Україні.
Мета публікації. Показати можливість та доцільність використання
штучного інтелекту в системі публічного адміністрування при наданні послуг
громадськості в Україні.
Виклад основного матеріалу, обґрунтування результатів дослідження.
Перехід до теми дослідження зроблено через аналіз механізму надання
соціальних послуг в країнах Євросоюзу.
Як відомо [7], розвиток інститутів і механізмів в соціальній сфері
знаходяться в руслі сучасних світоглядів на роль держави в житті суспільства.
Принципи субсидірності є фундаментальними для правопорядку Євросоюзу та
деяких її країнах (наприклад, Німеччині) і вони закріплені в національних
Конституціях.
У світовій практиці виділено два основних юридичних і фінансових
механізми такого делегування, які пов’язані з субсидіями, як формою надання
послуг громадянам. Разом з тим, традиційною формою субсидіювання
державою певних організацій, що надають соціальні послуги у Західній Європі
є експлуатаційні (операційні) послуги. Цей механізм полягає в тому, що будьяка організація володіє певною кваліфікацією (можливостями), наприклад, має
ліцензії або сертифікати на право займатися соціально-значущою діяльністю –
надання медичних послуг тощо і заявляє державі на свої наміри вести
відповідну діяльність і може претендувати на виділення державою коштів (з
державного бюджету). Прикладом реалізації такого механізму може бути
Угорщина, де некомерційні організації направляють відповідні заявки до
Уряду, а потім Парламент вирішує їх проблеми ґрунтуючись на рекомендаціях
Комісії Парламенту щодо громадських організацій.
Некомерційна організація (НКО) – така організація, яка не має в якості
основної мети власної діяльності отримання прибутку і не перерозподіляє
отримані прибутки між учасниками організації. Такі організації можуть
створюватися для досягнення соціальних благодійних, культурних,
освітянських, політичних, наукових, управлінських завдань у сферах охорони
здоров’я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, створення духовних та
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інших нематеріальних благ громадянам, захист прав і законних інтересів
фізичних і юридичних осіб в державі, вирішення конфліктів та спорів тощо.
Такі організації мають право займатись підприємницькою діяльністю у
разі, якщо вона спрямована на досягнення мати організації. Приклад, Вікіпедії
відносяться до некомерційної організації [7].
Посилаючись на дані праці [8], можна виділити такий вид субсидій як
“державні бюджетні субсидії” обумовлені не введенням організацією певної
суспільно-корисної діяльності, а персональним включенням неурядової
організації до фінансування із бюджету (наприклад, Угорщина, Румунія).
Найбільш розповсюдженим механізмом виділення субсидій є конкурс.
Конкурсний спосіб – найбільш демократичний спосіб надання певних послуг.
Разом з тим, в тих адміністративно-територіальних одиницях, де кількість
некомерційних організацій, яким можуть надаватися такі послуги (субсидії)
обмежена, конкурсний спосіб може бути обтяжливим та нераціонально
витратним для громади і держави у цілому.
Зазначений спосіб може бути використаний в Україні у разі застосування
результатів штучного інтелекту як одного із видів послуг для фізичних і
юридичних осіб.
Цікавим способом демократичного процесу надання субсидій (послуг) був
свого часу застосований в Угорщині і Словаччині. Суть його полягає в тому, що
при наданні платників податку у декларації вказати суспільну корисність
організації щодо одного з видів податків, що сплачується.
В доповнення до субсидій, як виду надання послуг, при яких держава
здійснює допомогу організації, існує механізм державної закупівлі, як певний
вид комерційних відносин між державою і організацією – постачальником
соціальних послуг. По суті держава купує ці соціальні послуги у організації і
надає громадянам, при цьому додержується принципу ретельного вибору
постачальника на відкритій конкурсній основі у відповідності до існуючої
законодавчої бази (закони про державні закупівлі в Центральній і Східній
Європі ґрунтуються на типовому законі про закупівлю товарів, робіт та послуг
комісії ООН з міжнародного торговельного права ЮНСИТРАЛ [8]).
Удосконалений механізм державних закупівель результатів штучного
інтелекту може бути використаний в Україні у разі застосування надання
послуг для фізичних і юридичних осіб.
Крім зазначеного вище, на теперішній час існують механізми, що
опосередковують державне фінансування соціальної сфери (одна із послуг для
громадян). Так у Франції медичні послуги, надані в лікарнях
“передплачуються” за рахунок вкладу пацієнта до соціального фонду.
Слід зазначити, що результати штучного інтелекту можуть
використовуватися в медицині і подаватися як певна послуга громадянам
України.
Подані вище механізми сприяють змаганню між усіма секторами, що
приводить до зростання якості послуг, ефективності їх фінансування.
З аналізу міжнародної практики, фінансова взаємодія держави і
некомерційних організацій у сфері задоволення соціальних потреб найбільше
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успішно здійснюється там, де одночасно присутні такі чинники як: 1) відсутні
формальні перешкоди для реалізації надання субсидій державою суспільнокорисної діяльності некомерційних організацій та є розвинуте законодавство
(над система організації взаємодії), що регулює субсидії; 2) впроваджені
спеціальні механізми закупівлі державою послуг та відсутні непрямі перешкоди
для участі некомерційних організацій в державних закупівлях; 3) подолані
бюджетні та організаційні стереотипи фінансування соціального сектору в
державі.
Виходячи з поданого вище, слід розглянути особливості штучного
інтелекту, який можна у певній мірі застосувати до вирішення завдань у
використанні штучного інтелекту в системі публічного адміністрування при
наданні послуг громадськості в Україні.
Сутність штучного інтелекту (ШІ) полягає в тому, що ШІ (англ. Artificial
intelligence, AI) – розділ комп’ютерної лінгвістики та інформатики, що
опікується формалізацією проблем та завдань, які подібні до дій, які
виконуються людиною. Штучний інтелект вивчає методи розв’язання завдань:
1) які потребують людського розуміння (мова іде про те, щоб навчити ШІ
розв’язувати тести інтелекту, треба передбачити розвиток способів розв’язання
завдань щодо аналогії, методів дедукції та індукції, накопичення базових знань
і вміння їх використовувати; 2) для яких не існує способів розв’язання або вони
не коректні (через обмеження у часі, пам’яті тощо). Завдяки такому визначенню
інтелектуальні алгоритми часто використовуються для розв’язання NP-повних
завдань (задач), наприклад, задачі комівояжера.
Штучний інтелект займається моделюванням людської вищої нервової
діяльності.
З урахуванням поданого вище та враховуючи, що публічне
адміністрування (ПА) [9] – залучення всіх зацікавлених громадян до процесів,
що відбуваються на рівні міста, району, регіону, держави з метою використання
їх прав, здібностей, можливостей здійснювати народну владу, самостійно
приймати рішення та реалізувати функції публічного адміністрування –
соціальний контроль, що має здатність до самоорганізації, розглянемо деякі
аспекти застосування ШІ до вирішення завдань в системі публічного
адміністрування при наданні послуг громадськості в Україні.
Якщо погодитися з тим, що: 1) ШІ – унікальний продукт технічного
прогресу, що дає змогу машинам вчитися, використовуючи людський і власний
досвід, пристосовуватися до нових умов в рамках свого застосування,
виконувати різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише
людині, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру; 2). ПА
[9] – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами
діяльність суб’єктів публічного управління, пов’язана з реалізацією
управлінських функцій способами, визначеними в інструкціях, регламентах і
процедурах, яка концентрується на впровадженні в життя директив,
розпоряджень, наказів тощо. Публічне адміністрування охоплює усі три гілки
влади: виконавчу,законодавчу та судову, а також їх взаємовідносини, відіграє
важливу роль у формуванні публічної політики, взаємодіє з багатьма
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приватними групами та індивідами і надає послуги суспільству.
У більш вузькому розумінні публічне адміністрування (ПА) може бути
зведене до: 1) професійної діяльності службовців усіх рівнів, спрямованої на
реалізацію рішень державної влади; 2) міждисциплінарної академічної сфери,
що ґрунтується на теорії та концептуальних засадах економіки, політичних
наук, соціології, адміністративного права, менеджменту; 3) способів
впровадження обґрунтованих напрямів державної політики.
Основними особливостями ПА в Україні є: 1) наявність тривалої
нестабільності вектору зовнішньополітичного розвитку, що впливає на систему
відносин у сфері державного управління; 2) усталена свідомість більшості
державних службовців, що заважає прийняти нову систему та впровадження у
власній діяльності принципи первісності державних установ та доступність
адміністративних послуг (застаріле сприйняття ролі держави в якості
імперативних відносин заважає реалізації демократичних реформ і
відтерміновує; 3) низький професійний рівень державно-управлінських кадрів
та державних службовців, що позначається на низькій якості запровадження
принципів ПА на всіх етапах надання адміністративних послуг; 4) низький
рівень культури споживачів суспільних та адміністративних послуг, що
надаються державою та органами місцевого самоврядування, стосовно власних
прав і можливостей їх використання; 5) недостатній рівень мотивації
державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування
стосовно реалізації ПА на містах.
Тоді, можна, з певними припущеннями та обмеженнями вважати: 1) під ШІ
розуміють комплексний науковий напрямок, метою якого є створення і
застосування програмно-апаратних засобів, що дозволяють моделювати процес
людського мислення (окремі функції творчої діяльності) і забезпечувати діалог
з ЕОМ мовою, природною для людини, що є перспективою в діяльності
управлінців ПА; 2) ШІ – метафорична назва нових інформаційних технологій
обробки інформації, створених фахівцями різноманітних галузей науки і
техніки (математиками, інженерами, психологами, лінгвістами, військовими
вченими, управлінцями ПА тощо); 3) мають право на “життя” технології
штучного інтелекту (ТІШ) – технології семантичного і прагматичного
перетворення інформації і знань. В межах даного дослідження – перетворення
інформації про надання послуг громадянам за кордоном до потреб сьогодення в
Україні.
Потрібно зазначити, що розроблення теорії ШІ саме в цьому напрямку
дали “життя” терміну “нова інформаційна технологія” і стимулювала більш
широке його осмислення.
У технологіях штучного інтелекту можна виділити (риси) два основних
напрямки дослідження, які слід використовувати заради реалізації функцій
управлінцям ПА (рисунок 1) : 1) загальнотеоретичне, пов’язане з розробкою
моделей і методів реалізації окремих аспектів отримання і перетворення знань;
2) прикладне, націлене на розробку комплексних технологій для користувачів
(управлінців ПА).
Зазначені складові технології ШІ слід зв’язати з функціями ПА у сфері
МОНОГРАФИЯ
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надання послуг громадськості в Україні шляхом розроблення певних
технологій (таблиця 1).
Технології штучного інтелекту
Загальнотеоретичні дослідження

Прикладні дослідження
Технологія моделювання окремих
функцій – творчий процес

Технологія представлення знань
Технологія маніпулювання знаннями
Технологія мовного спілкування

Технологія зовнішньої
інтелектуалізації ЕОМ

Технологія отримання зорової
інформації

Технологія забезпечення
поведінки роботів

Технологія навчання
Технологія поведінки

Рис. 1.Основні напрямки розвитку технології ШІ
На теперішній час розроблено багато моделей представлення знань, але
аналіз показує, що вони спираються на вибір одного з двох підходів з точки
зору обґрунтування даної моделі.
Перший підхід, так званий емпіричний, оснований на вивченні принципів
організації людської пам’яті і моделюванні механізмів вирішення завдань
(задач) людиною (управлінцем ПА). На основі цього підходу розроблені і
отримані популярні продукційні, фреймові, мережеві моделі і їх комбінації
(модель дошки оголошень, сценарії тощо).
Особливістю моделей цього типу є широке використання евристик, що в
кожному випадку вимагає доказу правильності рішень, що одержуються.
Другий підхід можна визначити як теоретично обґрунтований, що
гарантує правильність рішень. Однак в рамках цього підходу до нашого часу
вдавалося вирішувати тільки порівняно прості завдання (задачі) з вузької
предметної галузі. Цей підхід в основному представлений моделями,
заснованими на формальній логіці (обчислення висловлювань, обчислення
предикатів тощо). Внаслідок неможливості довести істинність (помилковість)
всього висловлювання формальної моделі , а також ускладнень з обробкою
нечіткої, багатозначної логіки світу було потрібне розширення рамок класичної
логіки, впровадження в неї ідей емпіричного підходу до побудови моделей
знань. Разом з тим, відсутні моделі поведінки управлінців ПА у сфері надання
послуг громадськості України з використанням ШІ. Бачення цього процесу
наведено на рисунку 2.
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Таблиця 1
Взаємний зв’язок складових технології ШІ з функціями ПА у сфері
надання послуг громадськості в Україні

Складові
технології ШІ
Технології
представлення
знань

Технології
маніпулювання
знаннями

Технологія
мовного
спілкування

Технологія
отримання зорової
інформації
Технологія
навчання
Технологія
поведінки

МОНОГРАФИЯ

Функції ПА у сфері надання послуг (сутність технологій, що
розробляються)
Напочатку основним завданням управлінцям ПА є розроблення
методів: 1) формального опису “ознак знань” (пошукових образів у
сфері надання послуг); 2) формалізації їх оброблення у предметній
галузі; 3) розпізнавання і порівняння образів; 4) “витягання знань” з
експертів, статистики, текстів, практичного досвіду тощо. згодом вирішуються завдання, пов’язані з формалізацією знань для їх
представлення в пам'яті інтелектуальних систем (ІС). Вирішення цих
задач дозволяє розробити комплексні технології, отримати відповіді
на три принципово важливих питання: які знання необхідно
представляти в ІС, хто (що) є джерелом цих знань, які методи і
моделі забезпечують адекватне представлення цих знань в
інтелектуальних системах у сфері надання послуг
Вирішення інтелектуальних завдань у сфері надання послуг
передбачає не тільки представлення знань в ІС, але і їх оброблення,
тобто необхідно “навчити ІС” оперувати ними. Вивчаються питання
поповнення знань на основі їх неповних описів, класифікації знань в
ІС, розробляються процедури і методи узагальнення знань,
достовірного висновку тощо
Перехід до ІС приводить до нової технології спілкування кінцевих
користувачів з ЕОМ (управлінці ПА) та потребує вирішення таких
проблем, як розуміння зв’язаних текстів на звичайній мові,
розумінні мови та її синтез, розроблення комунікативних моделей
“користувач-ЕОМ”, формування пояснень тощо. Головна мета
досліджень – забезпечення комфортності умов для спілкування
людини та ІС
Розроблення і запровадження такої технології приводить до
створення методів: 1) аналізу трьохмірних сцен; 2) представлення
інформації про зорові образи в базі знань ІС; 3) трансформації
зорових сцен в текстові описи та навпаки, а також розроблення
процедур когнітивної графіки тощо
Особливістю ІС повинна стати їх можливість вирішувати завдання
(задачі), що в явному вигляді не представлені в базах знань, що
потребує наділення ІС можливістю до навчання управлінців ПА
Взаємодія ІС з середовищем потребує розроблення спеціальних
процедур, які дозволили б їм адекватно реагувати на ті чи інші зміни
в середовищі. Така взаємодія потребує створення моделей
нормативної та ситуативної поведінки, а також розробки методів
багаторівневого планування і корекції планів в динамічних
ситуаціях
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Потреба щодо
запровадження і-ї
послуги

Використання
механізмів ШІ

Управлінцю ПА необхідно знати (мати
знання):
– щодо потреби (непотреби);
– як сприймає громадськість
запровадження такої послуги;
– бюджетні витрати на реалізую такої
послуги;
– як подати громадськості тощо
Запровадити і-у
послугу у
визначеному
регіоні держави
Збір та аналіз запровадженої і-у послуги
у визначеному регіоні держави
(використання методу експертних оцінок
та можливостей ЕОМ)

1. Здійснення опитування громадян
і керівників неурядових
(некомерційних) організацій з
використанням сучасних
інформаційних технологій (ІТ).
2. Обрахування витрат та
отримання публічного ефекту з
використанням можливостей ЕОМ
та економічних методів.
3. Запропонувати сигнальний
проект у визначеному регіоні
держави (вибір регіону шляхом
багатофункціонального
моделювання з використанням
Прийняття
рішення щодо
запровадження і-ї
послуги в державі

Рис. 2. Графічна модель поведінки управлінців ПА у сфері
надання послуг громадськості України (прийняття рішення
щодо запровадження і-ї послуги в державі
Висновок. Отже, на думку автора праці показана можливість та
доцільність використання штучного інтелекту в системі публічного
адміністрування при наданні послуг громадськості в Україні, що є на
теперішній день актуальною проблемою в демократичній державі.
Напрями подальшого дослідження – розроблення моделей та методів
ПА, які спрямовані на удосконалення послуг громадськості в Україні.
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ГЛАВА 10.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Introduction
In connection with significant changes in the life of society, the problem of
improving vocational training is of particular importance, and as a result of these
changes, the content and methods of the teacher's activities are transformed. The
adaptability of the education system to scientific and technical progress in the
transition from the teaching principle "education for life" continuing education is
achieved by refinement of the content of education, improve the efficiency of the
teaching methods of formation of professional competence of the teacher. The
peculiarity of training a qualified specialist is the need to achieve not only
standardized educational results, but also creative personal success [1].
The scoring system (absolute quantitative scale) does not always reflect the
qualitative change of the student in the learning process, fixing in it only the result of
the educational process. In this connection, a new system of monitoring and
evaluation of knowledge - the system of rating control-was introduced in the
education process. This type of control is not new to European countries. In our
country, the rating has recently been applied only in a number of higher and
secondary special educational institutions, as well as in some educational institutions
as an experiment].
The theme of this paper is very relevant today. After all, today the goals and
objectives of training are changing, and, accordingly, educational standards, curricula
are changing, the process of differentiation of the educational process by profiles and
levels of training is under way. The solution of these problems is facilitated by the
use of a number of pedagogical tools, among which a special place is occupied by
monitoring and evaluation as an essential part of the educational process.
The learning process involves learning outcomes [2, 3]. The conformity of goals
and results can be said when there are the necessary mechanisms and tools to
measure the achievement of these goals and results, the level of proximity to the
planned. The measuring instruments themselves largely depend on the nature of the
criteria used in the evaluation scales.
In this regard, the need for a comprehensive solution of such issues as the
combination of forms and methods of control, the development of the evaluation
system, as well as the role of the rating control system as one of the most important
motivating factors. This made it possible to formulate the problem of research, the
essence of which is to analyze the educational success of students.
10.1. The conceptual framework of the system, rating assessment
The modern educational system in the basis of the organization of the activity
carries out interaction of the teacher and trained at the level of the subject - object
where the trained is the receiver and the information reproducer.
Subject teaching, class-lesson system, wittingly or unwittingly (wittingly, in
МОНОГРАФИЯ
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principle, not in unawareness Givens) are leveling training, standardization, for the
Givens of the process, where small (and does not) development of the individual.
Without personal (without taking into account personal qualities, without
providing an alternative to action) training and education are in crisis and agony: the
real state of the level of training of almost any specialists, the formality of
knowledge, poor practical knowledge, lack of interest in the process of knowledge,
the low level of public recognition of the quality of work - the social result of denial
of personality.
The emergence of individuals in such a system is not the result of following its
principles, but on the contrary, as a phenomenon of violation of the system of
teaching by the teacher (random, directed, intuitive) in the presence of outstanding
abilities [4, 5] of the student (intellectual, physical, psychological).
The rejection of the individual by the education system (it is of little interest to
the subject - there is no service for the study of the child in the system; there are no
legal mechanisms for alternative behavior, the education of the child) leads to the
rejection of the individual and the education system and the entire social structure.
Personality will still take place, but deformed, socially passive, socially aggressive,
socially not in demand, spiritually poor, immoral.
The introduction of rating evaluation in the activities of students is aimed
primarily at the destruction of stereotypes, the development of the dynamics of
psychological and social assessments of the student. Leaving all the old incentives
(the usual practice of evaluation, subject to the decision of psychological
reassessment) rating-evaluation introduces new ones. The value of introductory
guidelines is that they are more abstracted, and therefore sufficiently:
1. Remove subjectivity in the evaluation of educational activities (not the
individual, but the aggregate);
2. Reveal the official opportunity to realize the social aspect of individuality
(different in quality - the same status);
3. Create a mechanism for differences in legal status, the mechanism of
inclusion of per sonal interest of students in the results of educational work (different
level - different rights);
4. Democratize in a real situation educational process (alternative of training unity in obtaining knowledge) [1].
5. Stimulate the achievement of maximum success as the only worthy.
6. Create a single criterion for assessing the state of classroom groups on the
level of forcing the interests and skills and potential opportunities of students.
7. Create a system of response and a system of choice and orientation in the
management of educational activities of the elements of the school and the school as
a whole.
8. Creates a social and legal atmosphere for the organization of school reform.
The organization of the analysis of rating-assessment at different levels allows
to create a system of studying individual characteristics of students, classes,
combining with the overall assessment of the state [3].
The result of the analysis may be a new principle of acquisition of classes,
aimed at certain goals, allowing to optimally calculate the budget of the school.
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The result of the analysis can be a social database of students, which allows
forecasting and adjusting the development of the school [6, 7].
The rating-assessment system itself is the basic shell for filling the individual
qualities of each student with specific content in the concept of the development of
the new school program.
10.1.1. Information-analytical system of assessment of the rating of students '
progress on the basis of static and expert
Currently, despite the development of information technology, in higher
education there is a problem of automation of the educational process, documentation
and reporting. Collecting and storing information about students ' progress is a
serious and additional burden for teachers. With the introduction of the rating system
of qualimetry of educational activities of students at the University teachers had some
difficulties. It is necessary to calculate the rating of the student for each of the
certifications and the final rating of the discipline, taking into account the weight for
each checkpoint, comply with deadlines, and other conditions that increase or
decrease the rating of the student. Even with a small amount of work, the teacher can
spend a lot of time and effort in calculating the rating even for students in the same
group. Thus, it is necessary to create a centralized repository of such information.
And the role of such a repository can be an information and analytical system for
assessing the rating of student performance on the basis of statistical and expert
methods. The purpose of this work is its development. The designed system will
provide the collection, storage, processing, analysis and delivery of information about
the performance of students within the 100-point rating system. Rating technology of
evaluation of students ' learning results is based on the account of accumulated
assessments for the performance of current educational works (laboratory, control,
colloquiums, abstracts, tests, etc.) in the disciplines. Therefore, on the basis of the
regulations on the score-rating system of students ' knowledge control at the Vladimir
state University, as well as the system of scoring for control measures, a
mathematical model was developed. It reflects the process of calculating evaluations
for control activities. This mathematical model formed the basis of the created
database. Before designing the database, an analysis was conducted of the subject
area, and then was developed the entity-relationship data model. Then the database
structure was formed using MySQL database. The database stores all information
about students ' progress, such as laboratory assessments, tests, ratings, bonus points,
subjects studied, etc. And the information system works with the data that are taken
from this database. The information system is implemented on the client-server
architecture, i.e. all data is stored and processed centrally on the server using MySQL
database. The system has a web-interface and only a web-browser is enough to work
with it. For dynamically generated web-pages PHP language is used with the ability
to access MySQL database. The system will provide for the registration and
authorization of users with the definition of data access rights. There are three types
of system users:
1. User (for the user the system will be in free access, i.e. registration is not
required). It is available to view and search information in the system.
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2. Teacher (registration and authorization is required before entering the
system). All functions of the user, and also functions of manipulation of data on
progress of students of the groups on the disciplines are available to it.
3. Administrator (requires registration and authorization before entry into the
system). All functions of the user, the teacher, functions of manipulation of data on
progress of students of all groups on all disciplines, and also functions of
administration of system are available to it.
Thus, the information system will be a safe and reliable place to store and work
with information. During the semester, the teacher will be able to enter the
assessment of the control activities for each student. The calculation of the rating of
students will be automatically based on expert assessments. The system will also
contain statistical data on students ' progress. The developed software product will
greatly simplify the work of teachers, as well as save them from the excessive amount
of documentation.
10.1.2. Rating system of control and assessment of knowledge as a factor of
increasing students ' motivation
10.1.2.1. The problem of motivation of students in the modern education system
Modern society demands from graduates not only, and even not so much, strong
Luggage of knowledge, how many ability to use it, and then - independently to fill
up. In the strategy of modernization of education it is considered as a set of
competencies. Real life imposes new requirements for the formation of personal
qualities: life activity, focus on business, a high degree of independence and personal
responsibility for the results of activities, the ability to develop real plans for the
future, readiness to independently solve life problems, willingness to overcome life's
difficulties and obstacles [8, 9].
Motivation is a fairly General, broad concept, which refers to the direction of
activity.
The structure of motivation is formed as a result of a meaningful reflection of
reality. The meaning of human activity, including training, not only to get a certain
result, but also in the activity itself, to show physical and mental activity. As well as
physical, muscle activity, mental activity in itself gives a person pleasure and is a
specific need.
Formation of motivation of students - is the solution of issues of development
and education of the individual. Motivational sphere is more dynamic than cognitive,
intellectual. Changes in motivation happen quickly. But mobility, dynamism motives
is fraught with peril because if you do not manage motivation, there may be
regression, performance, motives can lose effectiveness, as it happens quite often
where there is no specific control of this aspect of the doctrine. If the process of
formation of educational motives develops spontaneously, and not arbitrarily, the
level of educational motives decreases. This is confirmed by the results of
psychodiagnostics.
Successful training motivation within the educational institutions made possible
primarily by the action of a single school-wide systems of active impact on the
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learning motivations of students. The fundamental component of motivation of
educational activity of students is to change the structure of the educational process,
the introduction of new technology of evaluation of learning outcomes.
10.1.2.2. Rating system. Essence, content and objectives
Rating system - a set of rules, guidelines and the corresponding mathematical
apparatus implemented in the software package that provides information processing
both in quantitative and qualitative indicators of individual educational activity of
students.
In University practice, the rating is a numerical value, expressed, as a rule, on a
multi-point scale (for example, 20-point or 100-point) and integrally characterizes the
student's academic performance and knowledge in one or more subjects during a
certain period of study (semester, year, etc.).)
In its totality, the rating is divided into different types that regulate the order of
study of the discipline and the mark of its assimilation. Among them:
- rating of the discipline, taking into account the current work of the student and
his results in the exam (offset);
- the total semester rating, reflecting the student's academic performance in all
subjects studied in this semester;
- final rating for a cycle of related disciplines studied during a certain period;
- integral rating for a certain period of study, reflecting the performance of the
student as a whole during a certain period of study.
The purpose of rating training is to create conditions for motivating students '
independence by means of timely and systematic evaluation of their performance in
accordance with real achievements.
The rating system of knowledge control is based on a set of motivational
incentives, including timely and systematic marking of results in strict accordance
with the real achievements of students, the system of encouragement of wellperforming students.
10.1.2.3. The Basic algorithm of the rating system of knowledge control
The entire course of study on the subject is divided into thematic sections, the
control of which is mandatory. At the end of training for each section is a fairly
complete control of the student's knowledge with an assessment in points. At the end
of the training is determined by the amount of points scored for the entire period and
put the total mark. Students with a total score of 86% to 100% can be exempted from
tests (exams).
At the stage of preparation for the introduction of the rating system, the teacher
and the student conclude an agreement on mutual obligations. With this purpose is
developed by the form of the contract "Teacher - student", which specifies which
rights and responsibilities are assumed by each Contracting party. The contract is
accompanied by a map of "control points" (credit sheet). This is the main rating
document. The contract specifies the conditions for completion of training. The
student knows under what conditions he will be released from the exam or,
conversely, not allowed to it.
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The rating system of knowledge control does not require any significant
restructuring of the educational process, it is well combined with classes in the mode
of technologies of personality-oriented learning.
Rating technology involves the introduction of new organizational forms of
education, including special classes for the correction of knowledge and skills of
students. According to the results of the student teacher adjusts the timing, types and
stages of various forms of control of the level of work of the student, thereby
providing the opportunity to self-educational activities.
The main difficulty in the implementation of the rating control system is a
significant increase in the time spent by the teacher to prepare for lessons and
additional classes. However, with the acquisition of experience, the severity of the
problem is reduced.
An important role in the work of individual learning technology plays
accounting. From the above it is clear that the mark loses its meaning, as students
choose their level of difficulty. All tasks and tests are evaluated according to the
principle: "done - not done" or "done - not done". And "not done" and "not delivered"
does not entail any of the conclusions. Deuces do not make sense, the student who
has not passed the test, teaches the material again and passes the test on the topic for
the second time. Depending on the individual characteristics, he can pass the test in
whole or in parts.
The system of control works becomes important, if the student has completed
the control work, then proceeds to the study of the next topic, if not, he will perform
individual tasks on this topic. And also have to pass the test again, in whole or in part,
depending on what part of the control work he did.
Students are very quickly convinced of the uselessness of cheating, and repeated
performance of control work is only at the lower levels. The level of control work is
the same for all and corresponds to the level "3". In our understanding, the control
work is a necessary minimum that every student must know on the topic.
10.1.2.4. Determination of the maximum rating level
If the control of knowledge and skills is continuous, the maximum rating mark
on the subject is determined by the formula:
R max= (N/2) 5, where N is the number of hours devoted to the study of the
subject. 5 - the maximum number of points that can be obtained in one lesson. For
example, if the subject is studied for 36 hours, the maximum number of points - 90.
The total maximum rating mark of progress for the period of study consists of
the maximum ratings for subjects, and the rating mark for each subject consists of
ratings for its constituent topics (sections).
The formation of the motives of teaching is the creation of conditions for the
emergence of internal motives for teaching, awareness of their students and further
self-development of their motivational sphere.
Calculation of academic success is a mechanism to increase motivation for
active and uniform educational activities of students, including independent work.
The basis of this mechanism is a system of knowledge control, which provides for a
cross-certification of the student in all disciplines in accordance with the curriculum
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for all types of classes with the assignment of a rating depending on the level of
preparedness, activity and behavior.
The information openness of the system is a factor stimulating educational
activity, which allows students to compare the results of their studies with the results
of their fellow students.
The use of the proposed approach makes it possible to use the entire
motivational block and various channels of reception and transmission of educational
information affecting students to the greatest extent. At the same time, the effects of
the inverse relationship between all participants of such intensive use of advanced
technologies in education are formed and amplified many times. In this case, the
teacher himself falls under the influence of such effects, which requires high
concentration and appropriate interest.
Thus, the technology of rating evaluation of educational success of students is a
multifactorial technology of evaluation of learning, in which success, in addition to
academic performance, is evaluated by the following evaluation criteria:
- homework (his presence, the prescribed amount),
- information activity (messages, reports, conferences, abstracts, etc.)),
- participation in the study of new material and consolidation of the studied
material,
discipline (remarks, destructive conflict),
- missing lessons and being late (for no good reason).
For each of the evaluation criteria developed scale of evaluation in Re (rating
units). Thus, we have the opportunity to assess all aspects of the educational process.
It uses both a five-point grading system and a rating scale of academic success.
The point system of assessments corresponds to the five-point system of academic
performance. The use of the traditional five-point system of assessment of knowledge
and skills of students is based on the fact that the grading in the certificate, class
journal meets the requirements of existing regulations on the assessment of
knowledge and skills of students in individual subjects and subject areas.
The rating scale of academic success uses the units of success - Re. There is a
system of conversion of evaluation points into units of success. Depending on the
level of performance, the following levels of performance are distinguished: highest,
highest, high, medium, low, extremely low, extremely low.
There is a system of accrual of incentive and penalty points, which, subject to
the requirements of the educational process, will either increase the level of
educational success, or lower if the student, violating the requirements of the
educational process, they receive.
10.2. Rating system of knowledge assessment
10.2.1. Rating system of assessment of students' knowledge in modern
educational space
Evaluation of students ' activities is an important incentive for training and
education, which performs the following functions:
• statement — the actual level of achievement is recorded;
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• notification — information on the results is communicated to interested
parties;
• control — allows to determine directions and volumes of further work:
• direct impact — directly regulates training activities
student.
Each evaluation system has certain contradictions that are caused by the
following reasons:
• initially, the different abilities of pupils;
• different learning conditions;
• divergence of goals of subjects of the educational process.
The assessment should:
• clearly correspond to the teaching programs, i.e. be valid;
• do not depend on external conditions (time and place, the identity of the
examiner, the conditions of the procedure), i.e. be invariant;
• match the capabilities of the school, i.e. be accessible.
Types of evaluation scales:
1. Quantitative evaluation scale (corresponds to the mark):
a) absolute character (corresponds to the mark);
b) relative rating scale (assumes comparison of the current
state of student with his same state of some time ago).
2. Ordinal scale (expert sequential distribution of students on a set of features):
a) rank or rating system (each student is assigned a rank,
sequence number);
b) descriptive system (characteristic, model)
Estimation errors that are possible with a quantitative evaluation scale:
• "generosity" ("condescension") — overestimation;
• "Central tendency" — the desire to avoid extremes;
• "halo" — personal bias;
• "inertia" ("proximity") — reconciliation with previous estimates;
• "reputation" — different scores for the same answers;
• "contrast" — subjective ranking of certain qualities;
• "logic" — evaluation of behavior as a study).
Of all the systems of knowledge assessment, the rating system allows more
objective assessment of students ' knowledge, stimulates them to independently
search for materials, the beginning of independent research work. Today, when the
school system is undergoing major changes, the main goal of education, in my
opinion, should be to focus on the assimilation of students ' experience of creative
activity. This approach to learning changes its content. In the foreground are
methods, techniques that require active mental activity of students, with which
formed the ability to analyze, compare, generalize, the ability to see the problem,
formulate a hypothesis, look for solutions, adjust the results, and if necessary, repeat
the search (in fact, teaching these skills is teaching creativity).
Rating system of assessment of students ' knowledge allows to implement in
practice health-saving technologies, such as differentiated training, problem training,
block – modular training, situational training, game technology, pedagogy of
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cooperation. The rating system of knowledge assessment allows to create the most
comfortable environment of training and education, allows to transfer educational
activity of pupils from need to internal need. It allows, in accordance with the
individual characteristics of the choice of students possible options and forms of
mastery of the discipline, allows the teacher to expand communication, better
navigate the interests and needs of students, to know and take into account their
individual characteristics.
The use of rating system of assessment of students 'knowledge allows to
differentiate the system of students' answers on each topic.
10.2.2 Rating system of assessment of students' knowledge
A necessary condition of the educational process is the evaluation scale. There
are several types:
- quantitative scale is a well - known system of school marks;
as measurement performs numerical multiple;
- absolute scale – assessment of knowledge and efforts of the student looks like
a numerical symbol, the reference point is abstract. An example is the usual for us
tests and tests, in the evaluation of which the results are compared with abstract
normative criteria, which correspond to the digital mark: unmistakably completed
task – "5", one error – "4", etc.;
- relative assessment scale – suggests a comparison of the current state of the
student's learning with his own state of learning some time ago;
- ordinal scale – more often used in poorly structured areas, such as art, or in
assessing, for example, personal development.
An important role in the rating system of assessment of students ' knowledge is
given to visibility. So, in the classroom corner section is made "the Best in the group:
determined by 5 students with a high rating in all subjects. The teacher keeps a sheet,
which takes into account the average score and the rating of the student in the group.
The results of the survey of students on the introduction of the rating system of
knowledge assessment show absolute interest and support. The importance of this
system for the teacher is that its use:
- increases the interest of students to study, activates their cognitive learning
activities;
- improves discipline in the classroom due to greater focus on learning;
- stimulates students to extracurricular work on the subject;
- facilitates the conditions for the analysis of the effectiveness of the educational
process, its dynamics both for individual students and for the class as a whole
(students are engaged in the calculation of the rating);
- improves the conditions and efficiency of educational work in the classroom
through an individual approach to students;
- activates the participation of teachers in the educational process, increases their
interest in the result of training.
Summary
Improvement of forms and methods of control led, finally, to the need to
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modernize the system of control actions, which determined a qualitative change in the
place of control in the educational process.
To objectify the quality control of students ' knowledge and motivate them to
study, a system of rating control and assessment of knowledge was introduced in the
educational process.
Rating system of knowledge assessment allows students to:
- be aware of the need for systematic and rhythmic work on the assimilation of
educational material on the basis of knowledge of its current rating in this discipline;
- clearly understand the system of formation of the final assessment;
- timely assess the state of their work on the study of the discipline, the
implementation of all types of workload before the examination session;
- in-depth study of the material, continuously increasing its rating during the
semester;
- make adjustments during the semester on the organization of the current
independent work.
Teachers rating system allows:
- rationally plan the educational process in this discipline and stimulate the work
of students;
- have an objective picture of the assimilation of the studied material;
- timely make adjustments to the organization of the educational process
according to the results of the current control;
- accurately and objectively determine the final grade of the discipline, taking
into account the current performance;
- provide a more accurate gradation of the assessment of the level of knowledge
compared to the traditional system.
The rating system not only removes many contradictions in the control of
students ' knowledge, but also optimally helps to solve the problems of increasing
motivation for learning activities; shows the dynamics of success and failure in the
learning process.
The introduction of the spirit of competition and rivalry, initially inherent in
human nature, finds the best way out in a voluntary form, which does not cause a
negative repulsive and, most importantly, painful stress reaction. The development of
elements of creativity, self-analysis, the inclusion of intellectual reserves of the
individual, due to the increased motivation of students, prepares the ground for the
gradual Erasure of the rigid distance boundaries between the teacher and the student.
So, applying in pedagogical practice the system of rating control together with
the technology of rating assessment of educational success of students, the
educational process will fulfill the needs of society in the preparation of highly
qualified specialists capable of creative and active work.

МОНОГРАФИЯ

108

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

ГЛАВА 11.
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МЕНЕДЖЕРІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Вступ
Інтегрування України у світову спільноту в сучасних умовах вимагає
удосконалення соціально-педагогічних умов, впровадження ідей гуманістичної
педагогіки та технологій орієнтованого на майбутню професійну діяльність
навчання. Ефективному вирішенню проблем гуманізації і демократизації
українського суспільства, безумовно, сприятиме модернізація системи освіти в
контексті європейських вимог, її структурне та змістове оновлення. Згідно з
Законом України «Про вищу освіту» [9] здійснюється цілеспрямована робота з
метою створення нової законодавчої та нормативної бази вищої освіти,
оновлюються зміст, структура і методи навчання, впроваджуються у освітній
процес закладів вищої освіти міжнародні, галузеві стандарти підготовки
фахівців. Важливе місце у цьому процесі займає професійна підготовка
менеджерів у галузі освіти, що вирішальним чином впливає на результативність
модернізації українського освітнього простору, оскільки вивести навчальний
заклад на новий якісний рівень зможуть лише компетентні керівники з
високорозвиненою управлінською рефлексією, здатні сприймати нові знання,
схильні до педагогічних пошуків, до прояву власної активності в теоретичному
і методичному забезпеченні впроваджених в освітянську практику інновацій.
Актуальність публікації обумовлена вимогами перегляду змісту і методів
розвитку професійних якостей майбутніх фахівців з менеджменту, викликаних
оновленим соціальним замовленням на даних фахівців та запроваджуваним в
освіті компетентнісним підходом в рамках вимог Болонської декларації;
значущістю аналітичної компетентності для успішного виконання професійних
управлінських завдань менеджера, який повинен логічно мислити та ґрунтовно
володіти усіма аналітичними методами для спрямування розвитку організації у
потрібному напрямку; необхідністю розробки змісту і методики формування
аналітичної компетентності з метою підвищення її ролі в уявленнях майбутніх
менеджерів та набуття необхідного і достатнього обсягу аналітичних знань та
вмінь.
11.1. Теоретико-методологічні основи підготовки менеджерів у галузі
освіти
Важливим є визначення змісту аналітичної компетентності менеджера, її
складових, а також моделювання процесу професійної підготовки майбутніх
управлінців, спрямованого на формування даної професійної здатності.
Цілеспрямована підготовка майбутніх менеджерів у галузі освіти, що
передбачає застосування комплексу спеціально підібраних форм і методів
навчання, спрямованих на розвиток у студентів здатності компетентно діяти з
урахуванням зовнішнього і внутрішнього впливу, забезпечить ефективне
управління відповідно до вимог сучасного соціуму.
В Україні освіта менеджерів є сектором ринку освітніх послуг, що
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пропонує різноманітні програми підготовки фахівців такого профілю. У
багатьох випадках якість цих програм є недостатньо високою, вони вимагають
постійного оновлення, пристосування до змінних умов змісту, форм і методів
навчальної роботи.
Професійній підготовці фахівців присвячені праці А.Алексюка,
С.Архангельського, Ю.Бабанського, В.Беспалька, В.Кременя, З.Курлянд,
І.Лернера, Н.Ничкало, П.Олійника, К.Островського, П.Підкасистого,
М.Скаткіна, М.Солдатенка, М.Фіцули та інших.
Удосконалення професійної підготовки майбутніх менеджерів є однією із
актуальних проблем, що досліджується вітчизняними і зарубіжними
науковцями (Л. Безкоровайною, А. Горбатюком, Е. Коротковим, А. Поповим,
Ф. Русиновим, Т. Сорочан, Л. Троєльніковою, Г. Федоровим, В. Хомутовим, В.
Черкасовим, В. Шепелем, О. Щоткою та іншими) на фоні підвищення уваги до
проблеми професіоналізації сфери управління. Адже професіоналізм менеджера
визначається як сукупність стійких якостей особистості, що задовольняють
сучасним вимогам управлінської праці; він залежить від здібностей самостійно
формувати необхідний для професійної діяльності обсяг знань, застосовувати їх
на практиці для реалізації управлінських функцій, рівня розвитку логічного
мислення та творчої ініціативи, швидкого перетворення інформації та її оцінки
[1].
Розробкою концептуальних засад професійної підготовки менеджерів
займалися О.Анісімов, Т.Бірюкова, В.Василенко, А. Діхтяр, І. Карташевська, Е.
Коротков, Р. Фатхутдінов, А. Шегда, Л .Шипіліна тощо.
У вітчизняній теорії і практиці освіти наявні підходи, близькі до сучасних
зарубіжних концепцій учених англомовних країн. Значний інтерес становлять
наукові праці з питань професійної підготовки фахівців у контексті суспільних
трансформацій (В. Андрущенко, М. Євтух, І. Зязюн, О. Капітанець, В. Кремень,
Н. Ничкало та ін.), визначення теоретичних основ професійної підготовки
вчителів (Н. Хмель та ін.), розвитку особистості майбутнього фахівця у процесі
професійної підготовки (Г. Балл, О. Пєхота, В. Рибалка, С. Сисоєва та ін.),
формування професійних якостей фахівців (О. Гура, І. Омельчук та ін.),
визначення засад сучасної підготовки керівників освіти в Україні (В. Пікельна,
Є. Хриков та ін.), підготовки менеджерів в Україні в контексті Болонської
угоди (Т. Бірюкова та ін.), формування у майбутніх менеджерів культури
професійного спілкування (В. Лівенцова та ін.), формування професійної
спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (В.
Волкова та ін.)[2, 3, 4].
Заслуговують на увагу дослідження українських і закордонних учених з
аналізу теоретичних підходів і практичних засобів професійної підготовки
фахівців за рубежем. Це – питання підготовки фахівців з управління освітою у
США (С. Бурдіна); навчання менеджерів у Німеччині (Ю. Владимиров);
напрями і засоби підготовки управлінців-професіоналів в Україні і за рубежем
(Г. Войтелева); становлення, розвиток й особливості професійної підготовки
майбутніх менеджерів у вищих технічних закладах Польщі (Л. ВлодарскаЗола); методи навчання управлінських кадрів у США (С. Дударев); сучасний
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стан і тенденції розвитку зарубіжної школи (О. Джуринський); проблеми
соціалізації працівників управління в нових історичних умовах (Л. Євенко,
С.Климова, В. Соболєв), питання методології порівняльної педагогіки (М.
Кларін, З. Малькова, Н. Никандров); технології підготовки вчителів за рубежем
до естетичного виховання (М. Лещенко); опис американської моделі
менеджменту (А. Власов, Ф. Шамхалов); досвід організації підприємницької
освіти в економічно розвинених країнах світу (О. Романовський); управління
державним сектором вищої освіти в США (С. Калашнікова) та інші [5].
Розробкою змісту професійної підготовки студентів-менеджерів займалися
Т. Бугрєєва, А. Грушева, Е. Коротков, В. Подсолонко, Ф. Русинов, Р.
Фатхутдінов. Питання обгрунтування найбільш доцільних форм і методів
професійної підготовки майбутніх менеджерів знайшли відображення у працях
Л. Бондарєвої, А. Костарєвої, В. Локшина, В. Погорельцева, О.Романовського,
В. Федоренка, А. Шегди та багатьох інших.
Освітні нововведення, спричинені Болонським процесом, виявляють якість
здійсненої професійної підготовки фахівців у рівнях сформованості
професійної компетентності. Питаннями визначення змісту професійної
компетентності суб’єктів управління, структури, характерних ознак та рівнів
займалися О.Августимова, Р. Вдовиченко, Л. Даниленко, Я. Дорога,
Л.Кисільова, В.Локшин, І. Маліков, О. Мармаза, В. Маслов, Ю. Палеха,
М.Савенкова, А.Чемерис, В. Шепель.
Вітчизняними розробниками змісту ключових
компетентностей
особистості серед вагомих складників виділено аналітичні. Підтвердженням
цього є праці Н. Бібік, І. Єрмакова, О. Овчарук, І. Погорілої, О. Савченко та
багатьох інших. В сучасних умовах лавиноподібного зростання інформації
професійну компетентність менеджера пов’язують із вмінням швидкого її
відбору, аналізу, видачі перетвореної інформації, підготовкою управлінського
рішення та його реалізацією. У наукових працях В. Бондаря, В. Кожухара, Ю.
Конаржевського, К. Крутій, О. Мармази, Г. Савченко аналіз виділяється у
самостійну функцію управління.
11.2. Наукові основи підготовки менеджерів у галузі освіти
Розвиток педагогічної науки в Україні неможливо розглядати поза
сучасними глобалізаційними процесами, які забезпечують вільну дію законів і
механізмів ринку, визначають модернізацію освіти в масштабах усієї планети.
Освітні послуги як ринкові висувають на перший план формування людського
капіталу, підготовку професіонала високого класу, його повну самореалізацію в
обраній діяльності. Це тісно пов’язане з суспільними перетвореннями, із
змінами, які реально відбуваються з людиною, одержанням і сприйняттям
інформації, інтернаціоналізацією простору, виходом у відкрите світове освітнє
середовище, з гуманізацією педагогічних відносин, що потребує розробки
нових теоретичних концепцій освіти, їх відповідності викликам сучасної
дійсності.
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., в
МОНОГРАФИЯ

111

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу
освіту” [11, 9, 10, 8] наголошується, що основною метою освіти є формування
громадянина і професіонала, подальше підвищення якості освітніх послуг та
рівня управління галуззю. Професійна освіта як складова системи національної
освіти сьогодні набуває значення чинника соціально-економічного,
інтелектуального й духовного розвитку суспільства, її провідними сутнісними
ознаками є безперервність набуття знань та компетентність як запорука
саморозвитку особистості, формування конкурентноздатності впродовж життя.
Отже, професіоналізм стає провідною якісною характеристикою фахівця, у
тому числі – керівника освітньої галузі.
Означене вище вимагає більш повної реалізації державної політики в
галузі освіти, нових підходів до професійної управлінської діяльності, еволюції
її концептуалістики, випереджувального оновлення людинотворчого
потенціалу управління на тлі вимог постіндустріального суспільства, розкриття
спектру індивідуальних можливостей особистості в процесі професійної
управлінської підготовки.
Аналіз підготовленості керівних кадрів освіти виявив далеко не
відповідний потребам суспільства стан управлінської діяльності, про що
свідчить її оцінка: вчителями, серед яких лише 24,1% задоволених рівнем
управління в навчальних закладах; батьками, 68,4% яких не задоволені якістю
освітніх послуг і управління школою; учнями, 41,2% яких вважають, що школа
має бути більш сучасною, а її управління – гнучкішим. Водночас 81,5%
директорів загальноосвітніх навчальних закладів та їхніх заступників
виявляють потребу в професійних управлінських знаннях, у цілеспрямованому
розвитку фахової компетентності. Враховуючи одержані емпіричні дані,
приходимо до висновку про гостру необхідність спеціальної професійної
управлінської підготовки насамперед керівника первинного рівня організації
освіти.
У сучасній вітчизняній педагогічній науці та практиці переважає бачення
керівника освіти як директора школи, який формує власну професійну
компетентність методом інтуїтивного пошуку, емпіричного використання
лідерських та організаторських здібностей, несистемного накопичення
фрагментарних управлінських знань і кращих зразків педагогічного досвіду в
той час, коли організації освіти сьогодні потрібен менеджер – професійно
підготовлений фахівець, який мислить масштабами галузі, сприймає
визначальну місію освіти, має знання маркетингу, моніторингу, бізнесової
специфіки освітніх послуг, володіє соціально-педагогічними й особистіснокреативними технологіями здобуття й використання знань та досвіду
управлінської діяльності в ринкових умовах. Це свідчить про необхідність
перебудови особистісних і соціальних чинників управління освітою.
Формування і подальший розвиток управлінця як менеджера освіти
сьогодні можливі лише на засадах спеціальної поетапної професійної
підготовки, поєднання у ній науково-теоретичних досягнень вітчизняної
педагогічної науки, організаційно-технологічних розробок, передової практики,
здобутків провідних світових шкіл менеджменту, що забезпечить високий
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рівень компетентності керівника освіти та неперервність його підготовки в
розвитку як менеджера – висококваліфікованого професіонала, освітнього
лідера й світового рівня організатора впродовж життя. Виходячи з означеного,
постає необхідність розроблення інноваційної концепції професійної
підготовки менеджера в системі неперервної педагогічної освіти.
У контексті дослідження важливе значення має аналіз вітчизняною і
зарубіжною наукою методолого-теоретичних, організаційно-методичних і
технологічних проблем підготовки управлінських кадрів. До методологічних
аспектів відносимо праці авторів, які розкривають ідеї філософії освіти й нової
парадигми виховання (Б. Ананьєв, В. Андрущенко, І. Аносов, Б. Бім-Бад, А.
Бойко, В. Кремень, В. Луговий, В. Лутай, М. Романенко, А. Тхагапсоєв та ін.);
містять загальні положення філософії (М. Бердяєв, Г. Гегель, А. Пригожин, В.
Шинкарук та ін.); педагогіки (А. Дістервег, Д. Дьюї, О. Духнович, М. Корф, Г.
Сковорода, В. Сухомлинський та ін.); психології, соціології (Г. Балл, Л.
Виготський, П. Керженцев, О. Леонтьєв, П. Наторп, С. Рубінштейн, Г. Троцко
та ін.); вчення про особистість, її пріоритетність та особливості розвитку,
детермінованість її поведінки зовнішніми і внутрішніми факторами (Г. Костюк,
С. Максименко, К. Роджерс, Б. Лихачов, В. Сухомлинський та ін.); положення
антропології й педагогіки про самоцінність людини, її визнання вищою
духовною цінністю і первинною творчою реальністю (І. Бех, Г. Ващенко, Н.
Дем’яненко, А. Маслоу, Г. Олпорт, Ф. Перлз, Г. Сковорода, А. Сміт та ін.), про
самоздійснення людини як основний шлях руху до особистісної зрілості й одну
із її сутнісних потреб (Ш. Амонашвілі, Я. Коменський, Н. Кузьміна, А.
Макаренко, Д. Ушинський, П. Юркевич та ін).
Науковий інтерес становлять теоретичні положення системного (Б.
Андрушків, О. Блейк, Г. Дмитренко, П. Друкер, Д. Трейсі, Е. Юдін та ін.),
комплексного (І. Ансофф, В. Бурега, І. Мар’єнко, Ф. Хміль, А. Шегда та ін.),
ситуаційного (М. Бідняк, М. Вудкок, М. Мескон, Р. Фішер, Д. Френсіс, М.
Фолетт та ін.), антикризового, маркетингового, бізнесового (В. Веснін, В.
Гриньов, П. Друкер, Ф. Котлер, В. Лукашевич, Т. Серджіованні, Е. Уткін та ін.)
наукових підходів; закони і принципи теорії наукового менеджменту,
самоменеджменту суспільних систем і особистості професіонала у сфері
менеджменту організацій соціального й економічного типів (В. Берн, Б. Будзан,
Д. Карнегі, Л. Зайверт, У. Оучи, М. Мартиненко, В. Шепель та ін.),
інформатизації освітніх комунікацій (М. Згуровський, В. Кремень, В. Луговий,
В. Олійник, П. Таланчук та ін.).
У сучасних вітчизняних дослідженнях з управління та менеджменту освіти
актуалізуються його сутнісні людиноцентричні аспекти (В. Бегей, Н. Бібік, Є.
Березняк, Т. Давиденко, Г. Єльникова, І. Жерносєк, Ю. Конаржевський, М.
Красовицький, С. Крисюк, В. Курило, В. Пікельна, О. Савченко та ін.),
інноваційні стратегії (В. Безпалько, В. Бондар, А. Бойко, Л. Ващенко, Л.
Даниленко, Г. Дмитренко, В. Луговий, В. Мадзігон, В. Майборода, А.
Макаренко, В. Маслов, В. Олійник, Н. Протасова, Є. Хриков, О. Цокур, В.
Шаркунова, та ін.) та технології підготовки педагогічних кадрів (Л. Каращук, В.
Козаков, В. Крижко, Е. Лузік, І. Лікарчук, О. Мармаза, Н. Островерхова, Є.
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Павлютенков, М. Сметанський, Т. Сорочан, Г. Тимошко та ін.), психологічні
основи менеджменту освіти (Л. Карамушка, І. Коганець, Н. Коломінський, В.
Моляко, Л. Орбан-Лембрик, С. Подмазін та ін.).
Окремо необхідно виділити праці: Л. Ващенко – „Управління
інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону” (Київ, 2005), в
якій на засадах школознавства і наукового менеджменту пропонується
авторська модель інноваційного середовища соціально-педагогічного
комплексу регіону, розроблена з урахуванням сучасних соціокультурних і
технологічних вимог до професіоналізму управлінських кадрів; Н.
Коломінський – „Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний
аспект)” (Київ, 2000), де з позицій соціономічних професій досліджується
особистість менеджера освіти як найвища цінність суспільства, системотвірний
чинник оновлення і розвитку школи; Т. Рогова – „Персоналізований підхід в
управлінні педагогічним колективом школи” (Харків, 2006), у якій на основі
персоналізованого підходу обґрунтовано критерії ефективності управління
освітою; В. Крижко, І. Мамаєва – „Аксіологічний потенціал державного
управління освітою” (Київ, 2005), де на технологічному рівні розроблено низку
методик підготовки менеджера освіти на вузівському етапі.
Певним доробком в обґрунтуванні наукових і організаційно-педагогічних
основ підготовки сучасних управлінських кадрів стали дисертаційні
дослідження: Л. Каращук („Дидактичне обґрунтування змісту підготовки
менеджерів освіти у системі післядипломної освіти”, К., 1995); Г. Тимошко
(„Система підготовки резерву керівних кадрів загальноосвітнього закладу до
управлінської діяльності”, К., 2004); Т. Сорочан („Розвиток професіоналізму
управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у
системі післядипломної педагогічної освіти”, Луганськ, 2005); В. Шаркунової
(„Соціальне управління та концепції педагогічного менеджменту в
загальноосвітніх закладах”, К., 1998) та інші. А отже, здійснено внесок у
розвиток традиційної універсальної педагогічної підготовки менеджера освітніх
організацій.
Проте аналіз праць учених свідчить про тенденцію пізньої професійної
підготовки менеджера освіти в основному на її післядипломному етапі.
Формування менеджера освіти на основі особистісно-соціального,
компетентнісного,
особистісно
орієнтованого
підходів
здійснюється
недостатньо. Роботи дослідників, які б вивчали проблему поетапної
професійної підготовки менеджера освіти впродовж життя з урахуванням
сучасних освітньо-ринкових та інших інноваційних підходів, відсутні.
Загострилася потреба фундаментальних методолого-аксіологічних досліджень
неперервної професійної підготовки менеджера на базі відповідної дослідноекспериментальної діяльності, поглибленого вивчення та визначення основних
педагогічних понять професійного менеджменту, створення нових професійнопедагогічних програм, діагностувальних, проектувальних і формувальних
методик. Отже, наукові основи поетапної професійної підготовки менеджера у
системі неперервної педагогічної освіти залишаються недостатньо
обґрунтованими педагогічною наукою на методолого-теоретичному й
МОНОГРАФИЯ

114

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

організаційно-методичному рівнях.
Закономірності, протиріччя, провідні тенденції суспільного розвитку в
умовах модернізації освіти та ринкових економічних відносин виявили потребу
в дослідженнях, присвячених проблемі поетапної професійної підготовки
менеджера освіти на засадах концентричного формування соціально й
особистісно значущих компетентностей та безперервності професійної освіти
менеджера впродовж життя. Про це свідчить наявність гострих суперечностей
особистісно-соціального,
загальнопедагогічного,
теоретико-змістового,
організаційно-технологічного характеру:
– між прискореним розвитком людиноцентричного суспільства,
становленням вітчизняної інтелектуальної економіки, відповідного ринку
освітніх послуг, та особистісно й соціально недосконалою, універсальною
підготовкою управлінських кадрів, орієнтованих на традиційну єдину масову
школу;
– між об’єктивною потребою країни у висококваліфікованих менеджерах,
здатних до особистісного саморозвитку і професійного поступу в європейську
цивілізацію, та незадовільним станом вітчизняної підготовки керівних кадрів
переважно у системі підвищення кваліфікації з домінуванням предметної
спрямованості і, в зв’язку з цим, неспроможністю управлінців оперативно
реагувати на нові запити ринку, розробляти та освоювати стабільні конкурентні
стратегії розвитку й модернізації навчальних закладів усіх типів;
– між глобальними світовими тенденціями нагромадження знань,
інтеграції бізнесової й освітньої кон’юнктури, створенням світового рівня
наукових шкіл менеджменту персоналу, та відсутністю вітчизняної науково
обґрунтованої системи і поетапного цілісного процесу професійної підготовки
менеджерів освіти;
– між прийнятим розумінням сутності управління освітою як упливу, що
відповідає когнітивно-маніпулятивній суб’єкт-об’єктній директивній парадигмі
управлінської діяльності, та інноваційним баченням сутності управління, яке
базується на індивідуально-креативній суб’єкт-суб’єктній гуманістичній
парадигмі педагогічно доцільної взаємодії і характеризується як менеджмент
освіти;
– між загальним універсальним характером підготовки управлінських
кадрів, їхнього вдосконалення на засадах інтуїтивного пошуку, несистемного
накопичення емпіричних зразків лідерських та організаторських якостей,
педагогічного управлінського досвіду, та потребою спеціальних інноваційних
теоретико-змістових і організаційно-методичних технологій неперервної
професійної підготовки менеджера освіти, цілеспрямованого відбору знань
концентричного характеру, які дозволяють по-новому сформувати комплекс
професійних компетентностей, побудувати систему відносин із споживачами
освітніх послуг на основі максимального задоволення зростаючих особистісних
і суспільних потреб;
– між досить високим рівнем розробленості у національній системі освіти
теорії і практики ступеневої (бакалаври, магістри) й післядипломної підготовки
педагогічних кадрів, та недостатнім усвідомленням потреби в неперервній
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спеціальній фаховій освіті менеджерів як професійних управлінців на засадах
поетапної професіоналізації впродовж життя [7].
Висновки
Найважливішим завданням суб’єкта управління є оволодіння
аналітичними знаннями, уміннями обробляти інформацію різними
аналітичними прийомами та розвиток логічного мислення. Недооцінка ролі
аналітичних складових професіоналізму у роботі керівника часто призводить до
формування недостатньої інформаційної бази, використання обмеженого
арсеналу методів перетворення цієї інформації та необґрунтованості проектів
управлінських рішень. А це в свою чергу стає підставою для неритмічної
роботи організації, втрат робочого часу, неефективного використання
матеріальних та фінансових ресурсів та, як наслідок, недосягнення стратегічних
завдань організації.
Існують дослідження, в яких розроблені окремі складові аналітичної
діяльності майбутніх фахівців, а саме: формування уміння аналізувати
педагогічні ситуації у процесі підготовки майбутніх вчителів (Г. Нагорна),
формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного аналізу
(В.Чайка), формування готовності до аналітичної діяльності майбутніх фахівців
банківської справи засобами моделювання (Г. Савченко), педагогічний аналіз
навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його
ефективності (О.Касьянова), формування аналітичної компетентності студентів
інженерних факультетів аграрного профілю (І.Абрамова), розвиток
інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх магістрів фізикоматематичної освіти (О. Гайдамак), викладача у процесі безперервної
професійної освіти (О. Назначило).
Однак питання формування аналітичної компетентності майбутніх
менеджерів в процесі професійної підготовки не знайшло відповідного
відображення у наукових роботах до цього часу.
У зв’язку з цим виявлені протиріччя між:
– зростанням обсягу інформації, професійно важливої у роботі менеджера,
та недостатньою увагою освітніх закладів до озброєння майбутніх фахівців
методами якісно-змістового її перетворення;
– актуальністю розвитку аналітичної компетентності у процесі
професійної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту у закладах вищої
освіти та недостатньою дослідженістю цієї проблеми у наукових та практичних
джерелах;
– об’єктивною необхідністю підвищення якості викладання дисциплін, що
формують аналітичну компетентність, та недостатньою розробленістю змісту,
форм та методів її формування для вирішення даного завдання.
Теоретична концепція процесу поетапної професійної підготовки
менеджера обґрунтовується як компетентнісно-концентрична цілісність, має
передбачати
виявлення
і
систематизацію
комплексу
професійних
компетентностей менеджера освіти (пізнавально-аналітичних, ринковокреативних, навчально-виховних, організаторських, лідерських, інформаційноМОНОГРАФИЯ
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комунікативних, загальнокультурних), які концентрично розвиваються у
процесі початкової – професійно-орієнтувальної, основної – професійноформувальної та післядипломної – професійно-супроводжувальної підготовки,
забезпечуючи її людиноцентричну концептуалізацію.
Концепт людиноцентризму, провідні науково-педагогічні тенденції та
потреби практики в умовах розширення обсягів освітніх послуг зумовлюють
необхідність досягнення у змісті підготовки менеджера превалювання
професійних фахових знань над домінуючою в сучасних умовах загальною
універсальною предметною освітою на всіх етапах формування менеджера та у
відповідних їм організаційно-технологічних концентрах І, ІІ, ІІІ рівнів широкої
вікової періодизації.
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ГЛАВА 12.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С
ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЛЬТИЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ
Введение
Изучение механизмов критического мышления студента, как процесса
рефлексирования, направленного на поиск нестандартного решения или выбор
оптимальной (вне шаблонов) стратегии в определенной профессиональной
ситуации отвечает современным требованиям подготовки специалистов для
приоритетных направлений развития российской экономики.
Предпринятое исследование ставит целью обобщить научно-методическую
работу группы сотрудников кафедры английского языка САФУ им. М.В.
Ломоносова в рамках коллективной тематики, направленной на разработку
лингвокультурологических проблем при обучении иностранным языкам в
профессиональных целях.
Вышесказанное определяет актуальность темы, поскольку в современных
образовательных стандартах отмечаются повышенные требования к уровню
языковой подготовки студентов неязыковых специальностей. Данный факт
является следствием глобализации образовательных процессов. Актуальность
усиливается за счет обращения авторов к проблеме использования кейсовых
методик обучения, в том числе с дистанционной поддержкой, а также учебнометодических материалов, в частности, практического теста «Арктический
квест», представленного в публикации Елуковой Ж.А. и Демидовской А.Е. [1].
Предлагаемые студентам материалы направлены на поиск фактической
информации на английском языке, на доказательство надежности источников и
умение
переформулировать
сказанное.
Особо
отмечается
знание
лингвокультурологических аспектов текста и умение отличать когнитивную
информацию от эмоционально-окрашенной, а индивидуальный и коллективный
выбор тактики для получения оптимального результата.
В работе получили дальнейшее развитие идеи, активно разрабатываемые в
теории
лингвокультурологии,
педагогики,
методики
преподавания
иностранных языков. Авторами предложены эффективные подходы к решению
учебных профессиональных задач на английском языке, характерные для
образовательных стандартов нового поколения. Таким образом, результаты
исследования авторов главы представляются теоретически значимыми.
12.1. Современное значение развития критического мышления
языковыми средствами
Развитие критического мышления студента в рамках изучения курса
иностранного языка в федеральном вузе проводится в соответствии с запросами
государства и основными требованиями Болонского процесса. Различные
аспекты последних вызывают продолжительные научные споры у широкого
круга исследователей уже несколько десятилетий [2, 3, 4]. Немаловажным
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фактором являются принципы языковой политики учебного заведения.
Авторами внесен практический вклад в теоретическую науку за счет
экспериментальной части главы, где, во-первых, подводятся очередные итоги
грантовой деятельности авторов (участие в грантовом конкурсе для
преподавателей магистратуры благотворительного фонда В.Потанина с
разработкой модулей «Кейс-технологии в аспекте ESP как способ решения
профессиональных задач» и «Scientific Communication: Engineering Aspect») [1;
5]. Во-вторых, практическая часть главы содержит анализ эксперимента - теста
на английском языке «Арктический квест», проводимого в течение 3 лет (2016
– 2019 гг.) на кафедре английского языка САФУ.
В настоящее время в рамках преподавания курсов «Иностранный язык» и
«Иностранный язык в профессиональной сфере» возникает необходимость
переноса фокуса внимания на инновационную сферу науки и технологий, в
соответствии с едиными критериями и стандартами образования при
обязательном сохранении ценностей университетской среды, согласно
материалам Болонской декларации. Следовательно, цели и задачи
формирования критического мышления студентов при изучении иностранного
языка предполагают как само собой разумеющийся факт наличие у них
достаточно высокого уровня владения иностранным языком [3]. Более того,
навык критического мышления является неотъемлемым фактором при
относительно свободном доступе к европейскому образованию. В
терминологии образовательных стандартов третьего поколения вышеуказанные
навыки становятся средством, а не целью. В данном аспекте преподавателю
вуза необходим тщательный отбор материала и выбор методических приемов,
позволяющих студенту освоить основные понятиями лингвокультурологии,
такие как культурный фон и культурные концепты в языке менталитет,
установки культуры, культурные ценности, культурные коннотации и
культурные универсалии.
На современном рынке труда конкурентоспособный специалист
подготовлен к деятельности в иноязычной профессиональной среде. Он
способен презентовать себя и результаты собственного интеллектуального
труда на иностранном языке. Он обладает навыком эффективной социализации
и в европейской университетской среде. Постоянное совершенствование
языковых компетенций обучающихся, в основе которых лежит критическое
осмысление происходящего, способствует сохранению языкового и
культурного многообразия, а также, формированию языковой и культурной
толерантности.
В условиях глобализации изучение эффективных механизмов
осуществления языкового образования, в том числе и с позиций формирования
критического мышления представляется теоретически и практически
значимым. Текущее состояние изучения иностранного языка для
профессиональных целей (ESP) в САФУ многогранно и многопланово.
Содержание обучения, выстраивается в соответствии с программой развития
университета и его миссией, сформулированной как «...научное и кадровое
обеспечение защиты геополитических интересов России в Арктике путем
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создания системы непрерывного образования, проведения арктических
исследований и инновационных технологических разработок, стратегического
партнерства с бизнес сообществом. Одной из стратегических целей развития
САФУ является повышение конкурентоспособности университета на
российском и международном рынках образовательных и исследовательских
услуг» [5]. Повышение конкурентоспособности выпускников университета на
сегодняшний день тесно связано с изучением иностранного языка в
профессиональной сфере на основе критического осмысления материала
изучения. Вместе с тем, детальной проработки и осмысления с точки зрения
эффективности применения инновационных форматов обучения, а также новых
оценочных инструментов требует языковой материал.
Целью данной работы является детальный анализ грантовой деятельности
авторов и результатов эксперимента (практического англоязычного теста
«Арктический квест»), опубликованного в статье Елуковой Ж.А. [1],
проводимого авторами статьи и сотрудниками кафедры английского языка
САФУ в течение ряда лет.
Грантовая деятельность была связана с внедрением новых методов в
рамках преподаваемых курсов и дисциплин: разработка задач, деловых игр,
кейсов, направленных на формирование у студентов дополнительных умений и
навыков для достижения результатов: инновационного, креативного,
системного мышления. Основное внимание было уделено разработке методов
проблемно-ситуативного обучения с использованием кейс-технологий,
поскольку внедрение учебных кейсов в практику преподавания английского
языка студентам вуза в настоящее время является актуальной задачей.
Студентам предлагались задачи, кейсы и деловые игры в аспекте ESP,
интерактивные задания при решении профориентированных задач,
направленных на поиск решения в экстренных ситуациях. Сказанное отражает
необходимость обновления содержания дисциплины «иностранный язык».
Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием,
производимым студентом. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение
знаний и формирование необходимых умений - это результат активной
самостоятельной деятельности учащихся, основанной на использовании
принципов критического мышления, по разрешению противоречий, в
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей
обучающихся. Кейс – это описание конкретной реальной ситуации
профессиональной ситуации на иностранном языке, подготовленное по
определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу
разных видов информации: обобщению, навыкам формулирования проблемы и
выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными
критериями.
Обучение с помощью кейсов (конкретных ситуаций, имеющих место в
производственной деятельности) как разновидности проблемно-ситуативной
методики, нацелено на решение следующих образовательных задач:
1. Студент получает возможность оптимального сочетания теории и
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практики, что является основополагающим моментом при подготовке
специалиста XXI века.
2. Студенту предоставляется право выбора оптимального решения кейса
на основе его опыта, знаний и компетенций.
Следует отметить, что кейсовая методика отличается от метода решения
проблемных ситуаций рядом аспектов. Во-первых, при решении кейса
профессиональная проблема не имеет эксплицитного выражения, где требуется
путем логических рассуждений найти один из возможных способов ее решения;
Во - вторых, учащиеся должны вычленить конкретную профессиональную
проблему из предложенной информации, содержащейся в описании кейса; В третьих, целью кейсового обучения английскому языку для профессиональных
целей является формирование у них устойчивого навыка решения
профессиональных задач путем многократного использования указанной
методики; В-четвертых, обучающиеся должны не только уметь
идентифицировать проблему, самостоятельно изучив предложенные в кейсе
ссылки на материалы на различных носителях, но и высказать оптимальный
вариант дальнейшего развития профессиональной ситуации.
Использование
кейс-технологий
предполагает
переосмысление
существующих подходов к методике преподавания иностранного языка. Это
актуально, в особенности, при осуществлении языковой подготовки
применительно к профессии и научно - исследовательской работе. На кафедре
английского языка САФУ активно разрабатываются профессиональноориентированные программы языкового образования с использованием кейстехнологий, внедряются в образовательную практику инновационные методы и
формы изучения английского языка, способствующие развитию критического и
креативного мышления обучающихся. В этой части использование кейсового
образования соответствует приоритетному направлению модернизации и
технологического развития экономики России.
Кейсовые
задания,
как
правило,
выполняются
на
основе
междисциплинарного
подхода.
Иными
словами,
рассматривается
профессиональная языковая среда как составляющая общей практической
деятельности специалиста наравне с такими научными и культурными
феноменами, как техника, технология, экономика, экология и т.д.
Согласно приоритетным направлениям Программы развития САФУ
овладение кейсовыми приемами при изучении английского языка, будет
способствовать стабильности развития Европейского Севера России и Арктики.
[5] Причиной этого следует считать наличие профессиональной языковой
подготовки у специалистов различных технических сфер, что позволяет
адекватно оценивать глобальные потенциальные угрозы, прогнозировать
возможные сценарии противостояния им, реализовывать альтернативные
способы решения международных проблем.
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12.2. Практика внедрения методов развития критического мышления
при обучении иностранному языку студентов нелингвистических
направлений подготовки
Данная работа является продолжением научных и научно-методических
исследований коллектива преподавателей кафедры английского языка САФУ.
Общее направление исследований можно обозначить как «Международное и
межкультурное взаимодействие в странах и регионах приарктического
пространства», т.к. иностранный язык в условиях глобализации становится
обязательным
компонентом
профессиональной
характеристики
конкурентоспособного специалиста любого профиля.
Работа с кейсовыми заданиями способствует результативному
осуществлению профессиональной деятельности с учетом понимания
профессиональных языковых и культурных стереотипов иных наций. Особое
значение приобретают особенности восприятия профессиональной культурной
картины мира, передаваемой посредством языка, а также разработка модели
формирования профессиональной языковой культуры как фактора
коллективной безопасности и стабильности развития северных территорий в
форме кейсовых ситуаций. Результаты исследования многократно
апробировались для разработки новых программ курсов. [7; 8]
Использование технологий дистанционной поддержки кейсовых заданий
является инновационным и чрезвычайно эффективным методом преподавания
иностранного языка, т.к. в отличие от традиционных методик обеспечивают
обратную связь и мотивируют студента к полноценной коммуникации, а также
формируют у обучающихся критическое мышление, что в настоящее время
является весомым фактором повышения конкурентоспособности специалиста
на рынке труда.
Следует сказать, что формирование у учащихся необходимых
компетенций, согласно требованиям образовательных стандартов нового
поколения, невозможно без воспитания у них лидерских качеств, что особенно
проявляется при групповой работе над проектами, в том числе и в
дистанционном формате. Проектные задания, включающие решение
профессиональных задач на иностранном языке, предполагают наличие у
обучающихся опыта межличностных отношений. В процессе работы
выявляется лидер в мини-группе, оказывающий влияние на работу всей группы.
Контроль решения поставленной в кейсе проблемы осуществляется с помощью
наводящих вопросов, выдвижения альтернативных способов решения,
изменения угла зрения и т.д.
Большинство исследователей отмечают, что значительные трудности в
коммуникации, даже при наличии общего языка-посредника (например,
английского) возникают у студентов при явных расхождениях в картинах мира
и культурных кодах, а также при необходимости их адаптации к новым реалиям
глобального образовательного пространства.
Зачастую наблюдаются противоречия между имплицитными культурными
составляющими представителей различных культур, такими как традиции,
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верования, правила и нормы поведения, культурные концепты (отношение ко
времени, лидерству, пространству), которые разделяются далеко не всеми
участниками интернационального образовательного пространства [9].
Вместе с тем, наблюдается относительное единодушие современных
исследователей в вопросе о том, что владение языковыми навыками (имеется в
виду иностранный язык) является основой для развития межкультурной
компетенции студентов.
Следует отметить, что интерес ученых и исследователей к данному
вопросу возник не сегодня и имеет глубокие исторические предпосылки.
Обращение к историко-педагогическому опыту развития образования во
Франции в XVIII веке позволило Демидовской А.Е. изучить комплекс
педагогических проблем, в том числе генезис идей педагогов о цели
образования, о разработке его содержания на основе практической
целесообразности. Очевидно, что образование Франции эпохи Просвещения
как феномен социальной истории повлияло на формирование системы
образования европейских стран, а изучение социальной, политической,
культурной среды развития образования как педагогического явления во
Франции в XVIII веке позволяет провести сравнительную аналогию с данной
проблематикой в отечественной педагогике, раскрыть пути разрешения
противоречия
между
реальным
социальным
статусом
языковой
профессиональной подготовки и формализованным представлением о нем в
обществе [10; 11].
Процессы постоянно глобализирующегося современного рынка труда
обусловливают содержание образования в вузах и определяют новые методы
обучения, применение которых дает студентам конкурентные преимущества в
будущей профессиональной деятельности [12]. Иными словами, межкультурная
компетенция должна пониматься преподавателем иностранного языка как
средство и способ управления знаниями, навыками и компетенциями
обучающихся, с одной стороны, а с другой стороны, это мощный ресурс
формирования особого типа мышления студента XXI века – критического
мышления (critical thinking).
Учет и реализация в тестовых заданиях по иностранному языку для
профессиональных целей перечисленных приоритетов приводит к повышению
мотивации и потребности самообучения и автономного образования студентов.
Вместе с тем, требует детального ответа ряд вопросов, касающихся
критериев оценивания заданий различного типа на основе специально
разработанных объектов контроля, включающих оценку содержательных и
формальных компонентов заданий.
Более того, при возникновении проблем в процессе изучения иностранного
языка для профессиональных целей, учащийся должен уметь разработать план
их решения, своего рода собственную учебную стратегию, которая
способствовала бы преодолению барьеров в профессиональной коммуникации
и усвоении языка.
Проведению настоящего эксперимента предшествовал ряд исследований
авторов статьи, а также многочисленные мероприятия научного,
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профориентационного и методического плана, традиционно проводимые в
САФУ [1; 6; 13; 14].
Начало эксперименту положило участие авторов статьи (на тот момент
работников кафедры английского языка для инженерных направлений
подготовки ИФиМК САФУ) и студентов приоритетных направлений в
ежегодном научно-педагогическом мероприятии «Месяц молодежной науки
САФУ» [14]. В рамках мероприятий Круглого стола обсуждались вопросы,
связанные с возрастающей ролью молодых инженерных кадров в освоении
Арктики, где подчеркивалось, что арктический вектор развития САФУ
становится основополагающим направлением образовательной политики
университета. Отмечалось также, что выпускники приоритетных направлений
подготовки должны решить проблему нехватки высококвалифицированных
кадров в сфере добычи полезных ископаемых, промышленного и гражданского
строительства, устойчивого лесопользования, судостроения и судоремонта и
иных значимых направлений развития Арктического севера. Как следствие,
возникла идея организации и проведения ежегодного научно-методического и
воспитательно-образовательного мероприятия на английском языке «Круглый
стол на тему «Роль инженерных кадров в освоении Арктики»».
Помимо решения образовательных и воспитательных задач Круглый Стол
был призван содействовать как повышению уровня сформированности
языковой компетенции студентов приоритетных инженерных направлений
подготовки, так и расширить их профессиональный кругозор, увеличив
лингвистический потенциал, направленный на развитие общеобразовательных
и профессиональных компетенций в рамках учебного процесса. Участникам
Круглого стола предлагалось заблаговременно выполнить тест на английском
языке, именуемый «Арктический квест / марафон» и, таким образом, пополнить
запас собственных фоновых знаний в области Арктической тематики, а также
повысить уровень лингвистической компетенции. Впоследствии, начиная с
2016 года, «Арктический квест» предлагался всем студентам 1-го и 2-го курсов
приоритетных направлений подготовки САФУ. Знакомство с материалами
Арктического квеста в преддверии первого Арктического Форума «Арктика территория диалога», проводимого на площадке САФУ в 2017 году, позволило
студентам более эффективно участвовать в данном мероприятии на
волонтерской основе, поскольку тест включает в себя задания, направленные на
формирование основных навыков владения английским языком.
Тест включает 4 блока заданий, отражающих уровень владения студентами
морфосинтаксическими, лексико-грамматическими, переводческими навыками.
Следует отметить, что 4-й блок заданий (написание Арктической параболы)
требует от учащегося устойчивых навыков оформления письменного
монологического высказывания в соответствии с предложенным планом его
структурирования:
1. Word Grid Quiz (Finding ten words relating to the Arctic in the grid).
2) Matching the photos of the Arctic explorers with their names.
3) Completing the puzzle.
4) Writing (250 words) -. Arctic parable (a short story that illustrates a lesson
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or moral) using the patterns given.
Основные методы, представленные в статье, следует разделить на две
части: методы формирования теста «Арктический квест» и методы его
оценивания. При создании теста основным методом выступает метод
стимулирования и мотивации студента к автономному обучению и включение
обучающегося в мультилингвистический процесс образования посредством
учебной деятельности на английском языке в соответствии с миссией САФУ. С
этой целью в первый блок теста были помещены как термины общенаучного
характера, имеющие отношение к развитию Арктического региона (polar,
circumpolar, icebreaker, freezing,ect.), так и необходимые для понимания многих
процессов узкоспециальные термины (permafrost, glacier, hydrocarbons).
Анализ блока 4 работ студентов, подразумевающего написание
Арктической параболы показал, что для них типичны такие грамматические
конструкции как once upon a time there lived / was, once there lived / was (зачин);
if you don’t do, no one else will do this, if we have.., we will do.. (концовка мораль), а также лексические единицы с семантикой Арктика (frost, ice, snow,
snowman, polarbear, seagull). Это свидетельствует о том, что лексикограмматический навык создания монологических высказываний, в том числе
письменных, у студентов 1-2 курсов обучения нелингвистических направлений
подготовки сформирован в должной степени.
При оценивании теста применяется широкий спектр стандартных методов,
включающий устный и письменный опрос учащихся и преподавателей,
наблюдение, описание, сравнение и другие методы.
Вместе с тем, немаловажным компонентом анализа теста, предложенного
авторами работы, следует считать поэтапность действий при подведении итогов
теста с применением современных более эффективных, на наш взгляд, методов
обучения студентов вуза иностранному языку для профессиональных целей.
Далее этапы анализа будут рассмотрены более подробно.
Этап I – проверка теста преподавателем и определение предварительных
итогов на основе стандартных критериев оценивания письменных лексикограмматических работ.
Этап II - контрольно-оценочная деятельность самих студентов. Им
предлагается проверить и дать оценку творческой части работы своих коллег
(блок 4), следуя предложенным критериям оценивания. Например,
обучающиеся должны оценить, способен ли их коллега дать собственную
оценку информации, и обосновать, почему они считают именно так, а не иначе.
Либо, смог ли студент выделить основную мысль, и какие фрагменты параболы
указывают на это. Таким образом, на данном этапе оценивания применяются
объяснительно-иллюстративные методы анализа.
Этап III - беседа (групповая дискуссия, включающая обсуждение наиболее
сложных моментов теста, и подведение итогов). От студентов требуется
продемонстрировать владение проблемными и частично-поисковыми методами
анализа, дающими им первые навыки применения исследовательских методов
анализа материала, широко применяемых на последующих курсах обучения.
Авторы статьи всецело исходили из понимания того факта, что, во-первых,
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использование всех методов анализа оценки теста одновременно вряд ли
представляется возможным и необходимым, и, во-вторых, возникает задача
установить определенный приоритет этих методов с целью оптимизации
образовательного процесса.
Поскольку основой оценивания является критериальность (наличие
совокупности критериев оценки), авторами настоящего исследования был
разработан блок критериев оценивания Арктического квеста.
Мы разделяем мнение ряда исследователей, что на сегодняшний день
главным критерием обучения студента является его успешность, в основе
которой лежит стратегическая компетенция. Иными словами, набор схем или
стереотипов и алгоритмов того, как возможно решить учебную проблему, либо
осуществить коммуникативную интенцию или, в целом, выбрать модели
поведения в зависимости от той или иной учебной и профессиональной
ситуации [11; 15; 16; 17; 18]
Критерии разрабатывались с учетом требований новых федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования и
ежегодно корректировались в соответствии с вносимыми в стандарты
изменениями. Вместе с тем, в условиях учебной, а не реальной
профессиональной деятельности сложности возникают с оцениванием
достижения личностных результатов, поскольку, как показывает практический
опыт, у студентов недостаточно развито понимание перспектив применения
спектра новых возможностей предлагаемых новым уровнем собственных
достижений, вследствие чего достаточно часто происходит смешение понятий
сформированность компетенций и просто наличие знаний и навыков.
12.3. Область применения результатов исследования
В результате выполнения студентами приоритетных направлений
подготовки теста «Арктический квест», значительно повысился уровень их
лингвокультурологической компетенции в области Арктической тематики.
Практические результаты эксперимента могут быть взяты на вооружение
коллегами в процессе формирования рабочих программ по иностранному языку
в вузе.
Тематика теста «Арктический квест» адекватно отражает содержание
обучения английскому языку в САФУ и соотносится с миссией университета.
Критерии оценивания теста можно принять во внимание при
формировании терминологического аппарата явления мультилингвизма и
интернационализации образовательного процесса.
Материалы теста «Арктический квест» могут активно использоваться при
изучении практических аспектов профессиональной лингвистики, в частности,
при изучении профессиональной терминологии на английском языке,
связанной тематикой освоения Арктики.
По мнению большинства студентов, выполнение теста помогло развить
необходимые компетенции и навыки будущей профессиональной деятельности
на иностранном языке, в частности, ключевые информационные умения,
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умения автономного образования и самооценки.
Контрольно-оценочная деятельность студентов на ранних этапах обучения
формирует устойчивый навык самооценки на старших курсах. Студенты учатся
фиксировать прогресс и получают мотивацию к дальнейшему самообучению.
Оценивание на английском языке может стать естественным способом
интегрирования иностранных студентов в образовательный процесс САФУ.
Владение студентами приоритетных направлений подготовки английским
языком, безусловно, повышает их конкурентоспособность в образовательном
процессе САФУ, в частности, при участии в инновационных проектах,
объединяющих научную и образовательную составляющие.
При наличии достаточного словарного запаса и алгоритмов ведения
профессиональной дискуссии, сформированных на ранних этапах обучения,
студентам становятся намного более доступными программы образовательной
мобильности, они могут принимать активное участие в конференциях,
симпозиумах и других образовательных мероприятиях, языком проведения
которых является английский язык. Такими мероприятиями могут выступать,
например, традиционная неделя саммита Арктической науки (Arctic Science
Summit Week) в 2019 г., которая включает обсуждение многочисленных
проблем Арктического взаимодействия. Как правило, круг повестки дня этого
мероприятия достаточно обширный. Это включает как вопросы Арктической
безопасности и психологические проблемы человека, так и, в частности,
воздействие групповой изоляции. При этом нельзя обойти вниманием
экспедицию «Арктический плавучий университет», объединяющий студентов,
аспирантов, российских и зарубежных ученых – представителей различных
образовательных учреждений, где студентам предоставляется уникальная
возможность на практике познакомиться с Арктической тематикой.
Выводы
Значимость разработки новых методов обучения английскому языку
формирующих критическое мышление, особенно на основе кейс-технологий и с
дистанционной поддержкой, обусловлена необходимостью овладения им в
рамках профессиональных ситуаций (English for Specific Purposes) для
успешного
критического
осмысления
проблем,
возникающих
в
профессиональной
деятельности в кросс-культурном пространстве.
Использование в учебных ситуациях различных видов и типов
информационной поддержки (иллюстративных, учебных, обучающих поиску
решения проблемы) способствует уменьшению возникновения рисков на
производстве. Используемые в преподавании дисциплины «Иностранный язык
для профессиональных целей» кейсы направлены на преодоление проблем,
связанных с технологическими, экологическими, политическими, культурными,
экономическими и прочими рисками в интернациональном профессиональном
пространстве, соответствуя, таким образом, приоритетным направлением
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Более того,
успешное овладение критическим мышлением в рамках указанных
направлений обусловливает повышение безопасности специалистов и
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противодействие терроризму как глобальной угрозе сегодняшнего дня.
В современном контексте интернационализации образовательных
процессов особое внимание следует уделить способам и методам эффективного
интегрирования студентов в интернациональную языковую профессиональную
среду. Отсюда следует, что, принимая во внимание объем исходного
лингвистического знания студента, особенности его культурологического
знания, противоречивые концепты его картины мира, перед современными
преподавателями, работающими в области ESP, стоит задача сформировать у
студента необходимые навыки посредством заданий, подобных тесту
«Арктический квест» с последующим выходом на более продвинутые уровни
владения английским языком как посредником в полиязыковой
профессиональной коммуникации. Таким образом, учет основополагающих
критериев оценивания качества выполнения заданий обучающимся с точки
зрения сформированности навыков критического мышления облегчает поиск и
определение современного контекста обучения иностранным языкам для
профессиональных целей (ESP).
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ГЛАВА 13.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ГРАЖДАН И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Введение
Тема настоящего исследования актуальна в связи с важной ролью
института несостоятельности (банкротства) в хозяйственной практике.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели вступают в
различные взаимоотношения друг с другом, а также банками и другими
организациями. Все эти взаимоотношения чаще всего носят денежный
характер, который может определяться законом или договором. В тех случаях,
когда денежный размер обязательств превышает определенный законом предел
и очевидна невозможность их погашения из стоимости имущества, должники
признаются несостоятельными (банкротами) [1, с. 100].
Существовавшая до 2015 года в России нормативно-правовая база,
регламентировавшая процесс банкротства, оказалась неработоспособной в
современных экономических условиях и обусловила принятие Федерального
закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который дополнил
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) новым § 1.1 «Реструктуризация
долгов гражданина и реализация имущества гражданина» и другими
специальными нормами о банкротстве физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, Закон о банкротстве в редакции Федерального закона от
29.06.2015 № 154-ФЗ установил нормы о потребительском банкротстве, а также
предусмотрел принципиально новый порядок банкротства индивидуальных
предпринимателей. В настоящее время уже сложилась практика применения
Закона о банкротстве в новой редакции, что представляется довольно
интересным для изучения.
Следует заметить, что порядок банкротства индивидуальных
предпринимателей имеет значительную специфику [2, с. 68]. В связи с этим
проведение исследования процедуры несостоятельности (банкротства)
рассматриваемых хозяйствующих субъектов с учетом указанной специфики
представляет научный и практический интерес.
Тема правового регулирования несостоятельности (банкротства) граждан и
индивидуальных предпринимателей является недостаточно исследованной в
научной литературе в силу новизны норм, составляющих институт банкротства
граждан в отечественном правопорядке. Освещением проблем банкротства
рассматриваемых категорий должников занимались В.Ф. Попондопуло, А.М.
Баринов, А.Ю. Бушев, О.А. Городов, В.П. Быков, С.А. Карелина и другие
авторы. Однако требуется дальнейшее исследование действующих норм,
регламентирующих банкротство граждан, в том числе предпринимателей, с
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учетом сложившейся правоприменительной практики.
13.1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) граждан и
индивидуальных предпринимателей
Действующая система правового регулирования несостоятельности
(банкротства) физических лиц основывается на положениях ст. 25 ГК РФ и
положениях Закона о банкротстве, где определяющую роль играет глава X
«Банкротство гражданина». Согласно ст. 2 Закона о банкротстве
«несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей».
В случае банкротства индивидуального предпринимателя применяются
положения § 1.1, 2, 4 гл. X Закона о банкротстве. То есть, в настоящее время
несостоятельность
(банкротство)
индивидуальных
предпринимателей
проводится в том же порядке, что и процедура банкротства гражданина с
некоторыми особенностями, определяющими последствия признания
индивидуального предпринимателя несостоятельным.
Как отмечается в литературе вопросы банкротства индивидуальных
предпринимателей урегулированы Законом о банкротстве независимо от того,
связаны ли обязательства, неисполнением которых обусловлено возбуждение
дела о банкротстве, с осуществлением предпринимательской деятельности.
Дела о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, подлежат рассмотрению арбитражным судом по месту его
жительства. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом обладают сам должник, конкурсный кредитор
(в том числе по требованиям о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей) и уполномоченный орган. В ходе процедуры
банкротства возможно применение процедуры реструктуризации долгов
должника с учетом установленных особенностей [3, с. 37].
Вместе с тем, законодатель устанавливает особые правовые последствия
признания индивидуального предпринимателя банкротом в ст. 216 Закона о
банкротстве:
– утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя, аннулируются выданные ему лицензии;
– индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может
быть зарегистрирован снова в этом качестве в течение пяти лет;
– в течение пяти лет он не вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического
лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, а в
отношении кредитной организации – в течение десяти лет.
Здесь следует обратить внимание на противоречие нормы ст. 216 Закона о
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банкротстве положениям других законов. Так, если обратиться к нормам
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то, мы увидим, что в
п. 4 ст. 22.1 названного нормативно-правового акта, определяющего случаи при
которых не допускается государственная регистрация физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, устанавливается следующее
правило: «не допускается государственная регистрация физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, если … не истек год со дня
принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи
с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее
осуществляемой им предпринимательской деятельностью». То есть
устанавливается годичный срок, в течение которого признанный
несостоятельным индивидуальный предприниматель не сможет заново
приобрести этот статус. В то же время ст. 216 Закона о банкротстве указывает,
как уже было упомянуто, на пятилетний срок в течение которого не
допускается регистрация в качестве предпринимателя гражданина, признанного
банкротом.
Указанная коллизия должна быть устранена. Считаем, что должен
применяться пятилетний срок, в течение которого гражданин, признанный
банкротом, не вправе заново зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя, поскольку именно этот срок установлен специальным
законодательством о банкротстве в качестве правового последствия признания
арбитражным судом индивидуального предпринимателя несостоятельным.
Процедура банкротства возможна при наличии определенных признаков
банкротства у должника, при этом в литературе имеются различные позиции по
поводу сущности указанных признаков. Первый подход: под признаками
несостоятельности следует понимать «совокупность формальных и
материальных фактов, которые позволяют суду признать лицо банкротом или
самому объявить о наличии несостоятельности (банкротства)» [4, с. 80]. Второй
подход выражается в том, что признаки несостоятельности – это «система
внешних характеристик должника, которые позволяют предположить его
несостоятельность» [5, с. 53]. Еще одно мнение ученых: «признаки банкротства
представляют собой не совокупность внешних характеристик должника,
позволяющих предположить его несостоятельность, а приемы выражения
(воплощения) в тексте правового акта критерия несостоятельности, избранного
законодателем в отношении той или иной категории потенциальных
банкротов» [6, с. 152].
На наш взгляд, под признаками несостоятельности (банкротства) следует
понимать совокупность юридических фактов, предоставляющих суду
возможность инициировать дело о несостоятельности и впоследствии при
наличии определенных оснований вынести решение о признании должника
банкротом.
Согласно п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве «заявление о признании
гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что
требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и
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указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом». Так, по одному из дел Арбитражный суд СевероКавказского округа указал, что по состоянию на дату судебного заседания
требования кредиторов должником не удовлетворены и составляют более 500
тыс. рублей, и срок, в течение которого не были исполнены обязательства,
превышает 3 месяца с момента наступления даты их исполнения, т.е. имеются
признаки несостоятельности (банкротства) гражданина-должника. При таких
обстоятельствах арбитражный суд первой инстанции пришел к обоснованному
выводу о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о
банкротстве гражданина – реструктуризации долгов [7].
Вместе с тем, исходя из положений п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве, а
также разъяснений, содержащихся в п. 11 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 13.10.2015 № 45 [8], следует, что при реализации гражданином
права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом на
основании п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве учитывается наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии
исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Лишь в случае соответствия заявления гражданина требованиям,
предусмотренным ст. 213.4 Закона о банкротстве, и наличия доказательств его
неплатежеспособности суд выносит определение об обоснованности его
заявления о признании его банкротом и вводит процедуру реструктуризации
долгов [9, с. 114]. Таким образом, с учетом вышеизложенного, на наш взгляд,
основой для признания должника банкротом является критерий
неплатежеспособности.
Итак, рассмотрев признаки несостоятельности (банкротства) гражданина, в
том числе индивидуального предпринимателя можно сделать вывод о том, что
для того, чтобы признать должника банкротом, необходимо установить
наличие юридических фактов, предоставляющих суду возможность
инициировать дело о несостоятельности и впоследствии, при наличии
определенных оснований вынести решение о признании должника банкротом.
13.2. Порядок признания гражданина и индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом)
Согласно положениям Закона о банкротстве, правом на обращение в суд с
заявлением о признании гражданина (индивидуального предпринимателя)
несостоятельным может любой из следующих субъектов:
– сам гражданин-должник;
– уполномоченный орган (ФНС РФ);
– конкурсный кредитор.
Правом на подачу заявления последние два вида субъектов обладают по
общему правилу при условии наличия у них вступившего в силу решения суда,
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которое подтверждает соответствующие требования. Однако есть ряд
исключений, в частности, речь идет о следующих:
– нотариально удостоверенных сделках, а также требованиях,
подтвержденных исполнительной надписью нотариуса или же основанных на
нотариальном протесте векселя;
– обязательных платежах;
– кредитных договорах или требованиях, которые гражданином признаны,
но до момента подачи иска не исполнены;
– взыскании алиментов, если только такие требования не связаны с
процедурой установления отцовства [10].
Заявление о признании физического лица несостоятельным (банкротом)
направляется в арбитражный суд, определяемый по месту жительства
должника. В тексте заявления обязательно следует отразить следующие
указанные ниже обстоятельства:
1) Реквизиты заявителя и гражданина-банкрота.
2) Основания возникновения долга и сумма задолженности (правильнее
разграничить виды требований – по возмещению вреда жизни, здоровью, по
обязательным платежам и др.).
3) Какие факторы способствовали появлению долгов.
4) Существуют ли исковые требования к лицу, а также ведется ли в
отношении его исполнительное производство.
5) Какое имущество принадлежит гражданину, в том числе за границей, а
также желательно перечислить банковские счета.
При подаче заявления необходимо определить саморегулируемую
организацию арбитражных управляющих, из состава которой будет
утверждаться финансовый управляющий.
Правом на предложение кандидатуры финансового управляющего,
безусловно, обладает сам заявитель, поэтому гражданину выгодно
самостоятельно подать иск о банкротстве, не дожидаясь аналогичных действий
от кредитора – так физическое лицо сможет самостоятельно выбрать
подходящего ему управляющего.
При подаче самим должником или его кредиторами заявления о
банкротстве арбитражный суд первым делом проверяет его обоснованность.
Рассматривая вопрос о том, имеются ли все основания для принятия заявления
субъекта, суд учитывает соблюдение формальных требований, а также
доказанность неплатежеспособности гражданина.
Закон о банкротстве предусматривает три возможных процедуры в деле о
банкротстве гражданина (индивидуального предпринимателя): мировое
соглашение, реструктуризация долгов, реализация имущества.
Реструктуризация долга – первая и единственная из процедур, которая
носит реабилитационный характер и назначается по итогам рассмотрения
заявления о банкротстве и при признании его судом обоснованным. Цель
проведения указанных мероприятий состоит в восстановлении финансовой
стабильности физического лица, что сделает возможным погашение долгов.
Реализация имущества – это завершающая стадия банкротства гражданина
МОНОГРАФИЯ

133

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

в случае его признания несостоятельным и неспособным отвечать по своим
обязательствам. Согласно ст. 2 Закона о банкротстве реализация имущества
гражданина – это «реабилитационная процедура, применяемая в деле о
банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов».
Мировое соглашение, в соответствии с п. 1 ст. 150 Закона о
несостоятельности (банкротстве), может быть заключено на любой стадии
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Тем самым мировое
соглашение прекращает производство по делу на любой стадии, на которой оно
заключено. Целю заключения мирового соглашения является достижение
компромисса между должником и кредиторами и прекращение производства по
делу о банкротстве.
Следует заметить, что для реализации указанных процедур у гражданина
или индивидуального предпринимателя должно быть достаточно имущества
для их проведения. Так, на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве
дело может быть прекращено в случае отсутствия средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, однако, если должник
нашел способ внести деньги на депозит суда, данное основание не может быть
применено независимо от источника таких средств. В частности, по одному из
дел Верховный Суд разъяснил, что «…у судов не имелось оснований для
прекращения производства по делу со ссылкой на абзац восьмой пункта 1
статьи 57 Закона о банкротстве по мотиву предоставления части средств на
финансирование процедуры банкротства третьим лицом» [11].
На наш взгляд, прекращение судами производства по делу о банкротстве
на основании отсутствия имущества, которое может быть реализовано,
противоречит реабилитационному характеру процесса несостоятельности
(банкротства), не основано на законе либо судебной практике высших судов.
Некорректно применять положения ст. 10 ГК РФ к добросовестным
должникам без имущества и прекращать производство по делу, так как это
может повлечь возможность кредиторов вновь инициировать взыскание, что
приведет к ограничению прав гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, не получившего судебную защиту.
В этой связи представляется целесообразным внести изменения в Закон о
банкротстве в части определения механизма банкротства гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, не имеющего достаточных средств
для проведения процедуры банкротства.
Выводы
В представленной работе рассмотрены вопросы правовой регламентации
несостоятельности (банкротства) граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей.
В результате проведенного исследования установлено, что институт
несостоятельности (банкротства) граждан в Российской Федерации имеет
сравнительно непродолжительную историю развития, однако за три года уже
претерпел определенные изменения, связанные с необходимостью учесть
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социально-экономические реалии нашей страны.
Действующая система правового регулирования несостоятельности
(банкротства) физических лиц основывается на положениях ст. 25 ГК РФ и
положениях Закона о банкротстве, где определяющую роль играет глава X
«Банкротство гражданина». При этом в настоящее время в отношении
индивидуальных предпринимателей применяется общая процедура банкротства
граждан, с особенностями, касающимися, в основном, правовых последствий
признания их несостоятельными. В качестве таких правовых последствий
выступает утрата статуса индивидуального предпринимателя и прекращение
действия выданных ему лицензий. Также законом установлен запрет на
индивидуального регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в
течение определенного срока.
В этой связи следует обратить внимание на то, что п. 4 ст. 22.1
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» устанавливает
годичный срок, в течение которого признанный несостоятельным
индивидуальный предприниматель не сможет заново приобрести этот статус. В
то же время ст. 216 Закона о банкротстве указывает на пятилетний срок, в
течение которого не допускается регистрация в качестве предпринимателя
гражданина, признанного банкротом.
Указанная коллизия должна быть устранена. Считаем, что должен
применяться пятилетний срок, в течение которого гражданин, признанный
банкротом, не вправе заново зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя, поскольку именно этот срок установлен специальным
законодательством о банкротстве в качестве правового последствия признания
арбитражным судом индивидуального предпринимателя несостоятельным.
В связи с изложенным считаем необходимым привести положения
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» в соответствие с Законом о банкротстве.
Процедура банкротства возможна при наличии определенных признаков
банкротства у должника. Основой для признания должника банкротом является
критерий неплатежеспособности. С заявлением о признании должника –
гражданина банкротом вправе обратиться: должник, конкурсные кредиторы,
уполномоченные органы.
Также следует указать на то, что дело о банкротстве может быть
возбуждено лишь при условии наличия у должника имущества, достаточного
для производства по делу о банкротстве. На наш взгляд такое положение дел
ограничивает права гражданина (индивидуального предпринимателя). В этой
связи представляется целесообразным разработать нормативно-правовой акт,
предусматривающий изменения в Закон о банкротстве в части определения
механизма банкротства гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, не имеющего достаточных средств для проведения
процедуры банкротства.
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ГЛАВА 14.
КУЛЬТУРА КУКУТЕНЬ-ТРИПІЛЛЯ І КЕРАМІКА В РЕСПУБЛІЦІ
МОЛДОВА: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ, МІЖКУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
Вступ.
Автори дають визначення одного з найулюбленіших занять минулих
століть та епох до сьогодення на обширному культурному просторі від гір
Карпат до р. Дунаю, від Дністра до Подніпров’я. У роботі виявлено: основні
поняття культура та цивілізація, історичні етапи трипільської культури,
особливості кукутенської культури, процеси розвитку кераміки/гончарства,
їхні характеристики, сучасні тенденції декоративного мистецтва у Республіці
Молдова. Зроблено спробу аналізу наявного досвіду використання та
адаптування народних традицій гончарного мистецтва, особливо з елементами
трипільської культури, в професійній дидактичній та творчій діяльності
сучасних народних/професійних майстрів та педагогів Молдови. Автори
відзначають відомих діючих професійних керамістів Республіки Молдова,
котрі внесли свій особистий вклад в еволюційно-історичний розвиток цього
виду мистецтва за останні 50-70 років. У даному дослідженні автори спробують
з’ясувати та відповісти на такі питання: наскільки закономірні можливі
взаємозв’язки між цивілізаціями, чи помітні синкретичні відгуки традиційного
орнаменту культури Кукутень-Трипілля в сучасному декоративному мистецтві
Республіки Молдова, у якій мірі адаптувалися молдавські народні традиції?
Аргументуємо що насправді є актуальним параметром популярності сучасного
гончарного мистецтва, підтвердимо гіпотези більшості вчених щодо
походження древньої легендарної цивілізації, культури Кукутень-Трипілля на
території України, Молдови, Румунії, міжетнічні впливи та взаємозв’язки.
Розглянемо смислове і тематичне розмаїття творів, інноваційний підхід
молодих гончарів. В своїй дослідженнях стосовно еволюції традиційної
кераміки у Молдові, ми також опиралися на найвідоміші й основні
стратиграфічні та хронологічні спостереження появи культури Кукутень
(Румунія), Трипілля (Поділля, Черкащина, Київщина), мальованої кераміки
(Галичина, Буковина, Україна).
14.1. Культура – цивілізація
Світ культури – це все, що створює людство чи окремий індивід штучно у
результаті своєї вільної творчої діяльності. Згідно етимології, термін культура
з’явився ще в Древньому Римі, та значив саме агрокультуру, обробіток/обробку,
культивування землі (ґрунту). Цей первинний сенс надалі поступається місцем
іншому, пов’язаному з особистими пріоритетами та досконалістю людини. У
XVIII-му столітті, відповідно історичним етапам еволюції мислення, поняття
культури по суті обмежується лише однією духовною культурою і стає
найбільш поширеним. Н. А. Бердяєв вважав культуру духовним явищем та
ціннісним початком.
На ранніх ступенях суспільного розвитку суб’єкт (людина) зливався з тим
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родом (общиною), частинкою якої був. У таких умовах розвитку культури
соціальне життя було одночасно і життям даної культури, а досягнення
суспільства були досягненнями його спільної культури. Цивілізація
характеризується переворотом, є соціокультурною общиною, що виникає як
спосіб існування людей в умовах організації культури і на основі суспільного
розподілу праці. Л. Морган і Ф. Енгельс вважали показником цивілізації значно
вищий соціокультурний рівень у розвитку суспільства у порівняні з племінним
мисленням (дикістю, варварством), формування класових відносин та появу
держави. При цьому виникають зачатки наук, особливо, принципово
цивілізацію виділяє писемність.
О. Шпенглер в своїй книзі «Захід Європи» (1916 р.) протиставив культуру
цивілізації, заперечуючи єдність і спадкоємність в розвитку людської культури,
цілісність історичного прогресу. О. Шпенглер запевняв, що будь-яка культура,
досягнувши зрілості, приходить в занепад, а це неминуче веде до краху
суспільства, якому вона належить. Західні суспільства і їх культура вже
пережили точку свого найвищого розквіту і знаходяться на останній стадії
занепаду. В період зародження культури величезного значення набули міфи,
вірування та релігія народу. Етап зрілості пов’язаний з побудовою
філософських систем, наукових парадигм, розвитком мистецтва. А також
перехід відчувається, коли зникає унікальність у творчості (діяльності),
підвищуються темпи масового відтворення, механізації, технологізації,
комп’ютеризації, наступає стадія застою та культурної кризи.
У ХХ-му столітті, О. Тофлер схиляється думки, що відродження цивілізації
можливе у результаті становлення постіндустріального, інформаційнотехнологічно збагаченого суспільства, для якого характерні висока
індивідуалізація економічної, соціальної та духовної сфери, а також здібність
до різких змін і введення інновацій. Іспанський мислитель XX-го століття, Х.
Ортега-і-Гассет, протиставив культуру і цивілізацію. У своїй книзі
«Повстання мас» філософ підкреслив спадкоємність в розвитку культури і
цивілізації як універсальний закон історії. Тому всі культурні досягнення,
накопичені європейськими народами у минулому, мають бути збережені ними в
сьогоденні і майбутньому. Криза, що охопила Європу на початку XX-го ст., не
означає завершення європейської культурної традиції, навпаки, суспільство
потребує нового історичного відродження. Треба вжити
заходів щодо
засвоєння традицій культурної спадщини та підвищення ролі масової
культурної еліти. Культура може характеризувати й одну людину, параметри
й міру її розвитку, способи самовираження в різних видах діяльності, у тому
числі творчій.
Таким чином, поняття «цивілізація» і «культура», хоча взаємно
доповнюють одне одного, проте відрізняються складністю та багатозначністю.
А «цивілізація» визначає соціальне буття самої культури, цілої общини.
Сучасна світова цивілізація – не є першою в існуванні людства взагалі, та є
результатом дуже складної і тривалої еволюції спочатку окремих, локальних
цивілізацій, у тому числі і тих, які були потім зруйновані, можливо, навіть
знищені більш сильнішими.
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14.2. Ретроспективне заслання. Хронологія та періодизація
Історія нашої планети налічує близько 4,5 мільярдів років. В порівнянні з
цим проміжком часу людство бере свій початок зовсім недавно: 200 тисяч років
назад. Впродовж всієї еволюції завдяки творчій активності людство прагнуло
змін та кодування, сакралізації накопиченої інформації. Удосконалюючи свої
здібності, люди завжди були відкриті новим умінням, знанням. Та ґрунтуючись
на особистому досвіді та своїх предків, мали за мету відтворити результати
своїх досліджень і транслювати їх у творах народної творчості та
орнаментиці. Визначним зразком феноменального розвитку та досягнення
високої ментальності слов’янського народу на українському просторі стає
культура трипільців (с. Трипілля Обухівського району поблизу Києва).
Як і в історії є окремі етапи становлення або періоди (вік), так і в культурі
Трипілля виділяють окремі етапи розвитку. Розглянемо їх конкретніше. Ми
знаємо, що мешканці трипільських поселень відрізнялися особливими
уявленнями про світ, а їх культура була яскравою землеробською культурою.
Вона існувала ще в ті часи, коли люди вже навчилися обробляти камінь, дерево,
кістки. Наприкінці кам’яного століття (приблизно з 200 до VIII-IX тисяч років
д. н. е.), основним матеріалом для інструментів був камінь, а до кінця цього
періоду широкого поширення набула і глина (з неї переважно робили посуд).
Услід освоїли метали, зокрема мідь (приблизно з VIII-IX до III тисяч років д. н.
е.). Тому цей час називають мідним століттям. Поряд з мідними знаряддями
трипільці користувалися і кам’яними, роговими та кістяними виробами. Хоча
серед науковців існує думка, що ці назви «Трипільська культура», «трипільці»
умовні. Адже тоді люди ще не знали писемності.
Кукутенська/Трипільська культура або культурно-історична спільність
Кукутень-Трипілля захопила територію Прутської Молдови (від назви річки
Прут), частину Румунії та Правобережну Україну і розвивалася впродовж
1500-2000 років. Відмінною рисою даної культури є те, що вона тісно
перепліталася також з балканськими традиціями, знаходилася на кордоні
ареалу землеробства, що дозволяло її носіям освоювати і заселяти все нові та
нові території.
Видатний київський археолог, Вікентій В’ячеславович Хвойка,
першовідкривач пам’ятників трипільської культури, який вів в 1890-х роках
розкопки на «Кирилівських висотах» в Києві і на території поселення Трипілля,
називав трипільську культуру культурою оріїв (аріїв1), протослов’ян.
Він також несподівано виявив уламки доісторичних виробів з кераміки,
покритих розписним орнаментом, глиняні фігурки та інше кременеве приладдя.
У 1899-му році відбувся XI Археологічний з’їзд, в рамках якого Хвойко виступив
з доповіддю під назвою «Кам’яне століття Середнього Придніпров’я». Ці
знахідки дослідника були зовсім несхожі з іншими пам’ятниками старизни в
Придніпров’ї. В. Хвойка провів систематичні дослідження нових поселень і
або арійці — згідно індійських та іранських джерел, стародавні народи індоєвропейської мовної сім’ї. Назва
походить від «арій» (благородний, світлий).
1

МОНОГРАФИЯ

138

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

відкрив тепер широко відому знахідку в археології Європи трипільської
неолітичної культури, датовану 4-2 тис. до н.е. [14]. Подібної позиції щодо
етнічної приналежності трипільців придержувалися В. Щербаківський, Я.
Пастернак і П. Курінний.
Іншою вагомою роботою по темі Трипілля може слугувати праця Е. Р.
Штерна, яка протягом довгого часу була єдиною збіркою матеріалів,
пов’язаних із західною розписною керамікою. Археологічні розкопки були
проведені поблизу села Петрени біля м. Белці та дали можливість вивчити
іншу сторону трипільської культури. Нині вчені користуються двома схемами
періодизації спільності Кукутень-Трипілля. Зокрема, радянський археолог
Тетяна Сергіївна Пассек (періодизація розроблена Пассек у 1930, вдосконалена
у 1949 р., а завершена Н. Виноградовою у 1982 р.) розрізняє наступні етапи
трипільської культури: ранній (А); середній (В, СI): етап ВI, етап ВI-II, етап
ВII, етап СI; пізній: етап СII.
Для території Румунії періодизація (стосовно культури Кукутень) була
розроблена Г. Шмідтом, а вдосконалена В. Думітреску. О. О. Кандиба-Ольжич
здійснив розкопки у Верхній Наддністрянщині (в основі поселення Ізвоара),
ґрунтовно вдосконалив періодизацію, виділив нові періоди Кукутень А (з
фазами A1, А2, A3, A4), Кукутень А-В (фази А-В1 та А-В2), Кукутень В (фази
В1, В2, ВЗ). Зазначимо, пам’ятки, що становлять основу культури Кукутень
(Прекукутень, тобто Докукутень з фазами І, II, III), синхронно відповідають
Трипіллю А, виділено в культуру Прекукутень (Докукутень). В окрему
культуру Городіштя-Фолтешть-Ербічень виділено найпізніші пам’ятки, які
відповідають пізньотрипільським племенам (етап «γ» — СІІ). Більше
інформації про це може знайти в працях молдовських вчених Сирбу Генадія,
Сирбу Лівії, Левіцкого Олега, Ворніка Влада та ін.
Леонід Львович Залізняк також подає відповідність періодизації Кукутень
до Трипілля (Табл. 1).
Табл. 1.
Відповідність періодизації культури Кукутень до Трипільської
культури. (*Фазу Трипілля СІІ сучасна археологія відносить до ранньої бронзової
Кукутень
Докукутень І
Докукутень ІІ
Докукутень ІІІ
Кукутень А
Кукутень А-В
Кукутень В

доби).

Трипілля
Немає відповідника
Немає відповідника
Трипілля А
Трипілля ВІ
Трипілля ВІІ
Трипілля СІ — початок СІІ*

Існують й інші варіанти періодизації:
Початковий: 5300—4000 до н. е. (румунське Прикарпаття);
Ранній: 4000—3600 до н. е. (Прутсько-Дністровське межиріччя);
Середній: 3600—3100 до н. е. (Дністро-Бузьке межиріччя);
Пізній: 3100—2500 до н. е. (Дністро-Дніпровське межиріччя).
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Табл. 2.
Відповідність і стабілізація культури етапів Докукутень із Трипіллям [26].
Етап Докукутень
Опис, відповідність етапу на інших ареалах
Прекукутень
Ранній етап. II половина VI — початок V тис. до Р. Х.
Прекукутень І
Відбулося
переселення
носіїв
новокам’яної
культури Боян з
Мунтенії
до
Південно-Східної
Трансільванії та Прикарпатської Молдови. Відбулася
складна взаємодія між носіями культур Хамаджія, Кріш,
Тордош і лінійно-стрічковою керамікою, що зумовило
формування синкретичного типу пам’яток Прекукутень І.
Прекукутень ІІ
Стабілізація культури, відповідно рух її носіїв на схід
через Прут й поселення у долині річки Реут (Молдова,
Флорешти I). На теренах України у середині VI тис. до Р.
Х. переселенці засновують селище Бернашівка.
Прекукутень III
«Приєднання Дністро-Бузького межиріччя та середньої
течії Південного Бугу 2. Остаточно сформувалася
докукутенсько-ранньотрипільська культура, що відповідає
Трипіллю А».

Мал. 1. Ареал поширення племен кукутенців/трипільців (фото: за С.
Сєргєєвим, Київ, стаття).
Спочатку носії Трипільської культури жили в басейнах річок Прут
(Україна, природний кордон Молдови та Румунії), Дністер (Україна, Молдова
та територія Придністров’я), Південний Буг (Центрально-Західна Україна,
Поділля), з часом розселились в Придніпров’ї, на Волині, в Південно-західному
Причорномор’ї. Племена древніх трипільців розселялися строго в межах
чорноземного поясу, протяжність якого від Балкан на Заході до р. Дніпро на
Сході. Як видно по карті, ареал поширення трипільської культури частково
покривав територію трьох сучасних держав – Румунії, Молдови та України. В
Румунії схожа археологічна культура отримала назву від румунського села
Кукутень, біля якого в 1884 році румунським фольклористом та етнографом
Теодором Бурада були знайдені перші артефакти — фрагменти кераміки та
теракотові фігурки. У 1885 році групою зацікавлених археологів з Ясс були
Друга за довжиною річка після Дніпра (806 км), на південному заході України, бере початок на Поділлі (витік
–Хмельницька обл., с. Холодець, тече через с. Глядки; впадає в Чорне море).
2
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здійснені перші розкопки, і того ж року поет Ніколає Белдічану опубліковує
статтю про старожитності поселення Кукутень [26].
14.3. Відлуння древнього культу
Значного розвитку у трипільців набули гончарна справа та ткацтво.
Найбільш вражаючою дослідники вважають орнаменти гончарних виробів.
Майже в кожному трипільському будинку (Мал. 7) вченими-археологами було
виявлено по кілька десятків або сотень керамічних виробів високої якості.
Серед них знайдено багато орнаментованих блюдець, кубків, тарілок, глеків,
ваз, амфор. Якість посуду приголомшувала своєю перевагою. Кераміка
(грецьке keramike – гончарне мистецтво, від keramos – глина) була гладка,
тонка, майстерно забарвлена в білий, чорний чи червоний кольори. Чіткість
трипільського орнаменту дуже досконала, завжди насичена сакральними
символами і особливими знаками. Не виключено, що ці архетипи та знаки
вважалися
у
кукутенців/трипільців
магічними,
апотропічними
(талісманними). Можливо, вони були оберегами – тобто способом захисту від
невідомих злих сил. Відмінною рисою трипільської культури є статуетки з
глини, які свідчили про значні успіхи у становленні самопізнання племені та
художнього смаку творця. Виявлені предмети цього справжнього яскравого
народного мистецтва, які відображали специфіку історико-економічного
розвитку часів цивілізації Кукутень-Трипілля і етапи соціального розвитку
носіїв даної культури.

Мал.2. Глиняні вироби древніх культур у Молдові. Музейна практика для
студентів в рамках ДПУК (Фото: автора і сайт факультету Образотворчого
мистецтва та Дизайну, ДПУК).

Мал. 3. Проект «Подорож кераміки у часі», 2016-2018. Фото: із Музею
художнього факультету ДПУК.
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Одна з таємниць Трипілля – знайдені археологами останки тисячі спалених
споруд. Серед руїн знайдено десятки, а інколи і сотні значно цікавих речей,
таких як посуд, інструменти, статуетки людей та тварин (чи їх кістки). Довгий
час (не менш чим 60 років) ці споруди були для людей будинками, коморами,
храмами, але з часом вони перетворилися на житла мертвих – тобто останній
притулок для душ предків. З причини того, що ресурси землі за пів століття
виснажувалися і населенню бракувало продукції, село зі всіма його спорудами
спалювали і переселялися на інше місце, до нових полів чи річок.
Схема 1.
Образотворче мистецтво Трипільської культури
Гончарство (орнаментоване)
(посуд для побуту)

Скульптура

Вироби з міді, бронзи

(статуетки жінок/тварин з кості/каменю/глини)

(зброя/прикраси/посуд)

Ще одна з трипільських таємниць захована в керамічних виробах, посуд
трипільців мав особливе магічне значення і використовувався не лише в побуті,
але й для здійснення обрядів. Тому твір саме цього виду мистецтва за
значимістю може прирівнюватися до загадкових єгипетських пірамід. Майже
весь посуд, знайдений археологами, прикрашений символічними знаками, що на
думку учених свідчить про зародження писемності та духовного самопізнання,
метою відтворення котрих є якомога точніше передати наступним поколінням
багаторічні знання і уявлення перших народів.
Провідною характеристикою і явною ознакою як трипільської, так і
кукутенської культури є кераміка. Трипільська кераміка – пам’ятники епохи
неоліту – мідно-кам’яного століття поширені на Правобережній і частково
Лівобережній Україні та Молдавії. Кераміка технічно досконала, зроблена з
ретельно відмоченої і випаленої глини. З нею поводилися дбайливо і в разі
пошкодження «зшивали» грубими нитками. (Такий спосіб «зшивання»
керамічного посуду можна було зустріти в селах ХХ-го століття). Посуд був
виліплений руками без гончарного кола, дно, зазвичай, перевищує товщину
стінок, які бувають інколи надзвичайно тонкі. На внутрішній поверхні стінок
видно сліди згладжування. Часто може бути видно відбитки пальців жінки чи
чоловіка. Наявність глиняних пряселець для веретен і гирі для ткацьких
верстатів, вказує також на поширення ткацтва серед трипільських племен.
Відтиски тканин на дні судин ще до їх випалення виявили існування в
трипільців двох видів тканин дуже тонкої роботи (як льняне полотно), і друга –
грубіше подібна до сучасної ряднини, сільського виробу.
Етапи покриття кераміки бувають наступними. Для кераміки на I-му етапі
характерне покриття виробів ангобом, по якому наносився орнамент.
Ранньотрипільська кераміка умовно може бути розділена на дві групи:
кухонний посуд та столовий посуд. Ці вироби орнаментовані ямками,
відтисками нігтя, прокреслені лініями. Рельєфний орнамент представлений
наклейками, сплющенням, виступами, валиками, ровами. Посуд буває білий,
рідше червоний. Для середньо-трипільської кераміки характерний трибарвний
розпис (червона, чорна фарби на жовтогарячому фоні), мальована кераміка.
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Кераміка III-го етапу випробовує новаторські технології та перебуває у стані
помітних змін. В цьому розумінні різко зменшується кількість розписного
посуду, переважає кухонний посуд, прикрашений поглибленим і шнурованим
орнаментом. З’являються округлі амфори з кришками, півсферичні миски.
Європейської слави трипільській кераміці принесла мальована
орнаментація. У мальованій кераміці виділяються судини з багатоколірним
(поліхромним) орнаментом або однобарвним (монохромним) колоритом.
Класифікація орнаментальних мотивів гончарних виробів різноманітна:
геометричний, фігурний, зооморфний, авіморфний, антропоморфний.
Мотиви розпису кукутенської й трипільської орнаментики: спіралі
(часу), меандри, зігзаги, трикутники, ромби, вісімки, волюти, стилізовані
складні композиції, мотиви «дерево життя», «вода біжить», «оберіг», фігурки
жінки або знак «око», а також зображення бика, змії, античні солярні знаки,
свастичні символи, трипільський хрест «по сторонам». І ще одна загадка, яку
залишили нам трипільці – старокитайські символи «Інь» і «Янь», які
прикрашають трипільські гончарні вироби.
За часів трипільської культури у її носіїв утворилися строгі специфічні
ідеологічні уявлення, на які прямим чином міг вплинути їх землеробський
характер господарства. Трипільці відображали свої думки в орнаментації
посуду, котра відрізнялася своєю витіюватістю і зберігали в собі релігійномагічні властивості. У орнаменті відбивалися уявлення і вірування трипільців
про навколишній світ (всесвіт) в цілому. Древні землероби вплітали в
орнаментальні мотиви свої асоціативні образи про дощ і вітер, час доби та пори
року. На посуді завжди красувалися тендітні зображення тварин, рослин,
оранки чи посіву. Культ родючості відбився в кукутенських/трипільських
статуетках жінки-богині з явними ознаками жіночності (материнства). У
Молдові аналогічним є величний збірний образ Богині-Матері (Zeița-Mama). У
глину умільці підмішували зерна пшениці (інколи муку). Об’єктом культу у
всьому Середземномор’ї на той момент був також відомий в багатьох
культурних ареалах бик, що приносить величезну користь в господарстві. Це
тварина здавна забезпечувала жителів найважливішими продуктами, м’ясом, а
корова давала молоко.
Відзначимо, що і в Молдові національним емблематичним орнаментом
вважається саме бик чи зубр (тур). Основним національним символом з
моменту появи молдавського князівства стала голова бика (туру), прикрашена
зіркою, сонцем і півмісяцем. Ці геральдичні символи змальовані й на прапорі
Молдови ще за часів правління Стефана III Великого (1457-1504).
Деякі науковці та сучасні дослідники-етнологи намагалися розглянути
походження даної емблеми через призму древнього мисливського культу, що
існував в Північних Карпатах і включав у себе ритуал, жертвопринесення туру
(зубра) на березі ріки. Як ми пам’ятаємо, відлунням цієї традиції вважається
відома легенда про Драгоша, воєводу молдавського князівства, котрий довгий
час переслідував звіра. Бик загинув на березі річки Молдова, відповідно цьому
таку назву отримала і сформована держава. Те, що бик/зубр в ті часи
приносився в жертву, сповна пояснює наявність в молдавській традиції
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зображень лише голови звіра, а не цілком всієї тварини.
Культ бика – національний символ Молдови, зрозуміло, дуже архаїчний і,
не виключено, що зародився він на території карпато-дніпровсько-балканського
простору. Перші артефакти, тобто глиняні фігурки цієї тварини, що свідчать
про культ бика у молдаван, були знайдені на території країни поблизу села
Варваровка і датуються вченими приблизно 4 000 до нашої ери. Образ бика в
дещо інакшому втіленні зустрічається в Молдові і пізніше – в пору розселення
тут тиверців і уличів. Вони, як і для інших східних слов’ян, шанували бога
Велеса, заступника худоби. Нащадки древньослов’янського населення цих
земель до середини XIV століття нарівні з волохами стають жителями молодого
Молдавського князівства. І голова туру (бика), з прадавніх часів, збереглася як
основний символ цих земель, причому у різних народів, стала основним
геральдичним елементом нової держави, що продовжує існування у гербі
Республіки Молдова до сьогодення.

Мал. 4.Світлини із Музею Історії РМ, Музейна практика (сайт ФОМД,
ДПУК).
Провідні мотиви розпису трипільської кераміки набули свого кращого
прояву художнього духу і захоплення в красі та декоративності ще у тодішніх
жителів Європи. Багатство форм та інтерпретацій, метафорико-алегоричні
зображення повсякденного життя та вірувань, водночас, сміливість
неперевершених фантастичних узорів, дають підставу вважати трипільську
культуру з її древньою орнаментикою, блискучим художньо-естетичним
феноменом неолітичної епохи. Та слід, зауважити, феноменом трипільську
культуру можливо вважати і у наші часи, адже вона переживає відродження та
повернення до традиції у різних народів і різноманітних галузях мистецтва,
зокрема у дизайні. Сьогодні, як і раніше, молдавські та румунські етнологи,
археологи, історики, мистецтвознавці, культурологи, музеєзнавці та педагоги
все частіше звертаються до вивчення цих питань, стосовно історії та
розповсюдження на карпато-дунайському культурному ареалі традицій
древнього орнаменту, його витоків та декодування символів (В. Маркевич, Д.
Гоберман, Д. Комша, Г. Мардарь, К. Прут, Н. Дунерє, С. Шарануца, О.
Постолакі, В. Зеленчук, Л. Мойсєй, А. Сімак, Ю. Бабіна, Е. Брігалда, О. Фрунзе,
З. Шофранскі, В. Бузіле, Я. Савіцкая-Барагін та ін.).
Декорування у виконанні трипільських майстрів не обмежувалося
геометричними узорами. На посуді часто зустрічаються і фігурні мотиви у
вигляді домашніх тварин. В порівнянні з неолітичною керамікою інших часів
Європи багатство форм трипільної кераміки дуже велике. Очевидно, воно було
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викликане складними формами домашнього господарства, що вимагало в
одному випадку спеціального посуду для зберігання запасів (зерна, муки,
овочів), в іншому – тримати рідину, ще в іншому – варити і для столового
вживання. Різновиди столового посуду: глечики, грушовидні амфори,
закруглені тіла людини, півсферичні миски – тобто чаші. Своєрідним є посуд з
антропоморфними підставками, зооморфні судини. Колірна гамма розписів
посуду у трипільців різноманітна: білий, чорний, коричневий, червоний
кольори, а фон самого посуду найчастіше буває помаранчевим, червонуватим,
білим. Скульптура (статуетки, фігурки жінок і тварин з кості, каміння та
глини) стала другим яскравим проявом трипільського мистецтва. Це була
скульптура-пластика. Тобто такі людські і тваринні глиняні фігурки були
прикметні для цілої групи неолітичних землеробських культур в Подунав’ї. Їх
знаходили також на острові Крит і в Трої, проте в трипільських поселеннях
зустрічаються значно частіше, там вони всілякі зі своїм окремим значенням.
Трипільські людські фігурки бувають сидячі та стоячі. Перші з них
вироблені реалістичніше і часто сидять на стільцях. На думку дослідника
трипільської пластики К. Маєвського знахідка в с. Сушківці – фігурка матері,
яка нахилила голову над немовлям – це найкраще зображення материнства
неолітичної епохи Європи, котре можливо було зобразити та символізує
величний культ родючості землі, продовження людського роду. Як
стверджують різні ресурси, аналогічний культ богині родючості був
поширений в неолітичній епосі в Єгипті, Західній Індії, Ірані, Месопотамії,
Малій Азії, Греції, Македонії [25].
14.4. Походження Трипільської культури. Археологічні та етнологічні
рецепції
Це питання давно цікавить українських та російських вчених, сьогодні ця
проблема встала гостро і в Молдові. Зокрема, ми звернули увагу на деякі
закономірності та аналогії, досліджуючи древні орнаменти та фольклорні
традиції молдавського народу. Ми звернемося до праць археологічної науки,
авторитетних джерел українських, російських та молдовських дослідників.
Етногенез трипільців, як і слов’ян, розпочався на території сучасної України.
Хоча існують безліч псевдоверсій заснування легендарної трипільської
культури семітами. Так, одним з перших про це заявив спеціаліст з
українського мезоліту, доктор Л. Залізняк. Потім, семітську псевдотеорію
підтримала Т. Пассек, виставляючи за антропологічний аргумент статуетку з
Володимирівки з вірмено подібним подовженим обличчям. Колишні теорії В.
Городцова та В. Щербаківського про нетипову форму голови для трипільських
племен стверджували про їхній можливий прихід із «Ірану через Малу Азію»
[9].
Проте В. Хвойка ще в 90-х роках наголошував, що осіле населення давньої
культури на Середньому Подніпров’ї за доісторичних часів завжди «було
автохтонним і незмінним». І майже запевняв, що трипільці та інші
хліборобсько-скотарські племена – це не хто інший, як праслов’яни [14].
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Авжеж, подібні дослідження «суперечили теорії міграції» та входили в
дисонанс з політичною ідеологією деяких країн, яким було вигідно довести
постійну міграційність племен чи етносів, та повне зникнення трипільської
цивілізації [8]. Етнічна історія завжди прямує поетапно, має стадії логічного
розвитку, та найголовніше є те, що просто неможливо заперечувати існування
на землях України її власної історії з появою трипільської культури, подальші
закономірні взаємозв’язки культур, археологічні пам’ятки і орнаменти, котрі
ми бачимо в мистецтві сьогодні і котрі є певними доказами правдивих
стверджень.
Фактів налічується величезна кількість. На Закарпатті (у Королевому)
була відкрита найдавніша стоянка древніх людей на території Європи в епоху
палеоліту! Вслід, знайдені безліч (більше 500!) оригінальних зразків народного
мистецтва в Україні, зокрема на Буковині. Серед них досліджено пам’ятки епох
палеоліту, мезоліту і неоліту, що може складати справжній «археологічний
бум». Також достовірними доказами середземноморського типу населення на
Балканах і Подунав’ї є інші результати. Наприклад, черепи європеоїдного типу
на території сучасної Молдови (Ліпкани, Вихватинський могильник) [15; 8].
Так, Вадим Мицик в своїх дослідженнях, як і інші археологи, припускає, що
можливо є присутні в трипільській культурі чужорідні впливи племенних
степових поселеннь Східної Європи [8; 20]. Провідний археолог Ярослав
Пастернак впевнено заперечує усілякі зв’язки походження трипільців зі
східними племенами, взяв за основу матеріали розкопок О. Кандиби в 1928
році, череп у печері Вертеба (Більче Золоте) [8; 9]. У 1997-му році Іван
Черняков розкопав 18 поховань пізньотрипільського часу (Попову Могилу,
південь України) [8].
Письменник Юрій Липа запевняв, що трипільці – це «основний етнічний
субстрат для українців» [6; 8], котрий впродовж тисячоліть творив слов’янську
етногрупу, а далі й українську націю, інші культури. Сучасний російський
антрополог В. Алексєєв довів, що трипільці та теперішні українці зовні майже
не відрізняються. Український археолог Валентин Даниленко у своїх
монографіях («Неолит Украины», «Энеолит Украины») на базі археологічних
пам’яток Побужжя стверджує, що культура Трипілля заснована в неоліті в
буго-дністровському межиріччі. А початки землеробського коріння взяли в
неоліті Північно-Західного Причорномор’я. «Із розвиненого і пізнього неоліту
Побужжя та Подністров’я витворився трипільський етнографічний масив» [3].
В. Мицик пише: «Керамічні вироби мають впливи нижньо-дунайської
культури на півдні, на сході – керешської, на північному заході – дунайської
культури лінійно-стрічкової кераміки» [3; 8]. Вчений Ю. Кричевський дійшов
висновку, що «мезоліт Подністров’я є генетичним підложжям трипільської
культури» [8]. У 1970-х роках із справжнім науково-археологічним
обґрунтуванням виступив доктор І. Шовкопляс. Як переказував у своїх
дослідженнях Вадим Мицик, Іван Шовкопляс остаточно підкреслив
етнокультурний зв’язок неолітичного населення буго-дністровського регіону:
«Завдяки широким дослідженням неолітичних пам’яток на Південному Бузі,
виникла досить переконлива думка про те, що трипільська культура є
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переважно продуктом розвитку місцевого неолітичного населення, зокрема
землеробських племен Побужжя і Подністров’я» [19].
У Молдові провідний дослідник трипільської культури, Всеволод
Маркевич, також повністю підтримує цю думку [7]. Вчений Володимир
Збенович проаналізував групу археологічних пам’яток ранньо-трипільської
культури у зоні між Дністром та Прутом, а у фіналі прийшов до заключення,
що «розвиток зазнав значного впливу культур Балкан, Подунав’я та
Карпатського басейну» [5].
Ми, опираючись на різноманітні наукові дослідження, етнічні спільності та
антиномії3, вважаємо, що культуру Кукутень-Трипілля не могли занести на
територію буго-дністровського межиріччя чужорідні кочові племена (згадані
вище семіти із Ірану чи Єгипту), а (можливо) лише ті, що знаходилися по
сусідству. Доктор Віктор Петров у монографії «Етногенез слов’ян» поширює
думку про те, що носії культури Кукутень в районі Дунаю – Дніпра, все ж таки
належали до індоєвропейської мовної принадлежності, завдяки тому, що на
території Малої Азії, острівного Східного Середземномор’я та півдня
Балканського півострова були поширені «хетто-лувійська, крито-мікенська,
пеласгійська та інші мови» [10]. Трохи згодом пізньотрипільська культура
могла набути спільних якостей слов’янських, балтійських та германських
етномов, в результаті культурно-географічної кореляції сусідніх етносів [8; 10].
Отже, кожна община чи союз племен у прадавні часи творили своєю діяльністю
притаманну лише собі культуру, як матеріальну (господарську), так і духовну.
Дослідник праукраїнської культури, доктор Микола Чмихов, підтвердив
теорію: «У протонеоліті в Південному й Північному Причорномор’ї
сформувалися індоєвропейці, на південь та схід від них – семіти. З епохи
бронзи індоєвропейським стало Західне та майже все Східне Причорномор’я.
Давнє населення України стало індоєвропейським (крім північно-східних
районів) із другого періоду цієї епохи. Індоєвропейське й семітське населення
розвивалося найпрогресивніше й синхронно…» [18]. Саме тому кукутенотрипільську культуру можливо назвати індоєвропейським етнічним
феноменом, а традиційну кераміку – неолітичним феноменом. Деякі
радянські археологи не завжди говорили правду, адже були під тиском партії.
Та навіть, якщо, припустити, що трипільська культура – поліетнічна, вона
може бути рідною орійській, протослов’янській, українській. Це підтвердили
першовідкривач трипільців В. Хвойка, В. Даниленко, Б. Рибаков, М.
Брайчевський, відомий лінгвіст Б. Горнунг мистецтвознавець В. Василенко,
культуролог О. Братко-Кутинський та багато інших [18]. Паралельно с цими
висновками, ми схиляємося думки, що «румунська» кукутенська культура
(Cucuteni-Tripolie) тісно пов’язана із «українською» трипільською, це
підтверджують велика кількість артефактів, подібні зображення та однакова
орнаментація. В. Маркевич у своїх працях ще у минулому столітті наголошував,
що не виключено та майже доведено спільність традицій і рис, походження
племен у пруто-дністровському межиріччі [7].
3

Термін логіки і епістемології, парадокс, нерозв’язна суперечність між можливими істинними твердженнями.
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Ми як художники і мистецтвознавці, зазначаємо, що народне та
професійне мистецтво (на досліджуваних культурних ареалах) твориться майже
на одних і тих самих стилістично-композиційних канонах та декоративних
мотивах орнаментальної іконографії. Нижче представлені зразки етапів
становлення кукутенської культури на території Румунії (Сucuteni,
Precucuteni):

Мал. 5. Доісторичні найдавніші пам’ятки Precucuteni (ресурси-інтернет).

Мал. 6. Глиняні вироби Cucuteni (ресурси-інтернет).
Як ми бачимо, вироби та орнаменти з Румунії та Молдови майже подібні із
зразками знахідок на Україні. Трипільці не могли так просто дійти апогею у
своєму розвитку та безслідно зникнути. Ми навіть припустимося думки, що не
лише українці є спадкоємцями прадавніх трипільців, хліборобів-оріїв, а й також
бессарабський народ (молдавани), маючи на одній географічній смузі багато
спільних етнокультурних рис, може бути нащадком Кукутень-Трипілля.
Розглянемо аналогічні сторони: молдавани здавен займалися мисливством (у
тому числі й на бика), бджільництвом та тим самим господарством, також
вирощували зернові та бобові культури; розводили биків-корів, овечок, кіз,
свиней, курей; будували по тому ж типу глиняні хати.

Мал. 7.Хата у кукутенців/трипільців (Cвітлини Сucuteni International Art
Camp, РМ).
Приведемо низку елементів спільної історико-культурної спадщини,
обряди, традиції, звичаї, ритуали, вірування; орнаментальне мистецтво,
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семантика/семіотика образів/символів; декорування будівель та мальована
глиняна кераміка, інші ремесла, зокрема ткацтво. Формування писемності
відіграє виключну роль. Тому, і у наші часи етнокультурні взаємозв’язки
румунів, бессарабців (теперішніх молдаван) з українцями (трипільцями) аж
надто відчутні і помітні у різних галузях мистецтва та життєдіяльності.
14.5. Молдовські майстри-гончарі.
Апогеєм розвитку гончарного мистецтва у Молдові вважають 50-60-ті
роки ХХ-го століття. Професійне гончарство тоді стало популярним після
відкриття секції декоративно-прикладного мистецтва при Спілці Художників
МССР (тепер – РМ). Відомими художниками стали С. Чоколов, Н. Сєрова, П.
Безпоясний. Декоративна кераміка у поєднанні зі скульптурними формами
виділяє другого митця Л. Янцен. Джерелом творчості Н. Коцофан є народне
мистецтво (наприклад, Декоративні вази, 1988; Декоративні тарілки, 1985-90ті роки), у якому кераміст розкриває чарівність форм та орнаментики культури
Кукутень-Трипілля.
У 80-ті роки поряд із іншими авторами, виділився талановитий митець
Влад Болбочану. Твори видатного гончара відповідають критеріям естетичної
гармонії та краси (приклад, монументальні панно Фізика, 1982, АНМ, спільно з
Н. Сажіною; Родючість, 1986; Кінетичні панно, 1996, Кріково; De profundis,
1993; Безсловесна, 1994; Конвой, 1997; Місцевість, 2000). На даний момент він
є директором музею К. Бринкуш, у м. Кишиневі, столиці Молдови.
Серед інших авторів, що творили в жанрі кераміки, можна згадати також
Є. Греку, В. Кітікарь, Е. Саакову. У другій половині ХХ-го – початку ХХI-го
століття, наші співвітчизники, серед котрих відзначимо Н. Коцофан, Олену
Фрунзе, Валентину Секриєру, Захарію та Адріана Трібой, Івана Привидюка,
Василя Бурділе, Маріану Карп та інші молоді керамісти, постаралися своєю
творчістю дати нове життя трипільській культурі, частково або повністю
відродити традиції древньої цивілізації в предметах гончарного мистецтва.
Так, майже століття молдавські народні майстри-гончарі відроджують древнє
ремесло та відновлюють архаїчні орнаменти. Зокрема, відомими стали вироби
Н. Коцофан, В. Болбочану, Н. Сажіної, З. і А. Трібой, О. Фрунзе, В. Секриєру, С.
Стойки, О. Кошель, Н. Олерєску та ін. Молодий молдавський кераміст Василь
Бурділе складає частину з колективу художників, які вивчають скарби
культури Cucuteni. У 2016 році він отримав перше місце на проекті «The
equality between her and him», при Академії Мистецтв. Художник також
постійно бере участь у виставках, конкурсах та симпозіумах в Молдові, Румунії
та Австрії.
Розглянемо на конкретних фактичних свідченнях зразки кукутенотрипільської культури та твори сучасного гончарства молдовських майстрів.
Ми з особливою повагою ставимося до народних молдовських майстрів,
вивчаючи їх методики, удосконалюючи традиційну манеру, проте
використовуємо і нові матеріали. Мова йде про особливий вплив на автора
(Фрунзе О.) народного майстра Зінгалюка із «українськими творчими нотами»
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(с. Чімішени у Молдові), та відомого гончара Захарія Трібой, котрий вперше
спробував чорну кераміку.
На наш погляд, на художньому факультеті, на кафедрі декоративного
мистецтва і художньої Кераміки (АМТОМ) застосовано особливий підхід до
народного мистецтва та взагалі до викладання художньо-естетичних дисциплін.
Цією парадигмою є традиція. Збереження, просування та засвоєння молодим
поколінням традиційних орнаментальних мотивів, консервація елементів у
будь-якому вигляді, а також саме їх дешифрування (декодування) буде
спасінням сучасного суспільства у стані культурної кризи та занедбання
історико-культурної спадщини країни. Творчість автора (Олени Ф.) дуже
відрізняється від мистецтва інших митців гончарства, важливою
характеристикою в творах є віддзеркалення старовинної кукутенської /
трипільської культури, орнаментів та образів (Мал. 8, 9, 10). Розглянемо ці
дивовижні художні предмети мистецтва.

Мал. 8. Педагог-кераміст АМТОМ, Олена Фрунзе, «Пара», 2016 р., Бієнале
Декоративного мистецтва, «Єнігма», 2018, Кишинів, РМ.

Мал. 9. Cucuteni International Art Camp, кераміка – Олена Фрунзе, 2016.
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Мал.10. О. Фрунзе, завкафедрою АМТОМ, музей «К. Бринкуш», кафедра
декоративного мистецтва (кераміка), Кишинів, РМ (Фото:сайт
факультету).

Мал. 11. Валентина Секриєру, Надзвичайний «Кукутенський танець»,
2016, Бієнале Декоративного мистецтва, Кишинів (Фото: з особистого
архіву майстрині В. Секриєру, Ю. Бабіна).

Мал. 12. Захарія Трібой, талановитий майстер-гончар,РМ

.
Мал. 13. Селище Іванча, р-н Орхєй близ Кишинева, Simpozium
International Cucuteni 2017.
Понад 3 000 зарубіжних гостей розділили святкову атмосферу фестивалю
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Cucuteni у 2017 році у селі Ivancea, поблизу Кишинева! Захід був організований
арт-студією Picasso та комунікаційним агентством зі зв’язків за підтримки
Міністерства культури Республіки Молдова.

Міжнародний табір, симпозіум-2018 – це місце, де художники зі всього
світу мають можливість здійснити вторгнення в історичне минуле цивілізації,
щоб побачити світ очима наших предків, щоб створити такі роботи, в яких
спостерігається божевільна швидкість та відгомін традицій у нашому часі. З 29
березня по 4 квітня 2019 року, в приміщеннях готелю Radisson Blue Leogrand в
Кишиневі (на базі результатів Міжнародного художнього табору Cucuteni2018) була відкрита експозиція образотворчого мистецтва «In Spiritus». Були
представлені 90 художніх робіт (техніка живопису й керамічні вироби)
всесвітньо відомих майстрів (із Литви, Бразилії, Польщі, Америки, Франції,
Туреччини, Норвегії, Нідерландів, Молдови та України). З України також
вшанували нас своєю участю такі відомі й талановиті майстри як Ганна
Кісельова та Оксана Ядчук-Мачинська. В 2019 році художниця Ярина СавіцкаяБарагін із Молдови відкрила своє нове видіння кукутенської культури, «як
матері над усіма культурами, символу берегині-охорониці», як підґрунтя
народної творчості, уявлень та філософії, як сучасної, так і античної (картини із
зображенням «курки з курчатами» та «півня»).
Висновки.
Світ культури – це все, що створює людство чи окремий індивід штучно у
результаті своєї вільної творчої діяльності. Цивілізація характеризується
переворотом, є соціокультурною общиною, що виникає як спосіб існування
людей в умовах організації культури і на основі суспільного розподілу праці. Л.
Морган і Ф. Енгельс вважали показником цивілізації значно вищий
соціокультурний рівень у розвитку суспільства у порівняні з племінним
мисленням, формуванням класових відносин, виникненням писемності та
появою держави. Поняття «цивілізація» і «культура» є багатозначними та
взаємно доповнюють одне одного. Сучасна світова цивілізація визначає
соціальне буття самої культури, цілої общини; є результатом дуже складної і
тривалої еволюції окремих цивілізацій, у тому числі й тих, які були потім
зруйновані, можливо, навіть знищені більш сильнішими.
Трипільська культура, зароджена ще в Київській області України, є
визначною археологічною культурою епохи енеоліту, що поширювалася на
території від Східного Прикарпаття до Середнього Подніпров’я. В областях
Румунії та Молдови це явище називали культурою Кукутень. Ще 125 років
тому, на території Молдови не знали про цивілізацію Кукутень, та сьогодні
завдяки зусиллям археологів ця дивовижна назва супроводжується в сучасній
науці і мистецтві особливим резонансом. Кукутенська культура – невід’ємна
частина великого культурного комплексу Кукутень-Трипілля, поширеного на
МОНОГРАФИЯ

152

ISBN 978-5-6042828-5-4

Глобализация современных научных исследований 2019

Південно-Східній Трансільванії і до північно-східних гір, через Молдову і
Бессарабію до Західної (майже більшої половини) України (понад 350 000
км2), яка, безумовно, досягла свого максимуму та стала найактуальнішим
предметом численних досліджень і праць монографічного характеру в Молдові,
Румунії, Україні. За словами румунських вчених, у великому комплексі з
розписаною керамікою ми маємо справу з двома великими регіональними
зонами, посушливих Кукутен і Трипілля, розділених ріками Прутом та
Дніпром, останній наче звичайна лінія демаркації.
В Молдові та Румунії все ж таки вважається, що з часом найбільш
відчутним є успадкування саме традиційного мистецтва Cucutenian. Наукове
дослідження керамічних зразків, проаналізованих фахівцями, дозволили вченим
домогтися значних результатів по відношенню до сировини, що
використовується та технологій (горіння, колір). Стосовно традиційної і
сучасної техніки виготовлення керамічних виробів, зазначимо, що метод
скручування глини поєднувався з процесом обертання (диск, turnet або колесо).
Дуже поширені стародавні декоративні та господарські чаші, чашки, склянки,
горщики для харчування, вази для фруктів) і культові вироби, які мали роль
поклоніння, тобто використовувалися в релігійних ритуалах (вази типу бінокль,
вази зі антропоморфними та зооморфними мотивами, призматичні вази, ваза«хора» або кукутенський танець та ін.). Самі рані форми кераміки в регіоні
Румунія-Молдова-Україна відносяться до епохи енеоліту, відрізняються
різноманітністю форм деталей і орнаментів, таким прикладом є гончарне
мистецтво культури Кукутень-Трипілля.
Древні цивілізації (Греція, Рим, Дакія) залишили після себе на
молдавському географічному просторі багаточисельний посуд, амфори,
статуетки, що відрізняються особливою витонченістю. Існують різноманітні
варіації древньої кераміки: чорна, червона, глазурована. Відомі радянські
археологи висували різні гіпотези. Та навіть, якщо, припустити, що трипільська
культура – поліетнічна, вона може бути рідною орійській, протослов’янській,
українській. Це підтвердили першовідкривач трипільців В. Хвойка, В.
Даниленко, Б. Рибаков, М. Брайчевський, відомий лінгвіст Б. Горнунг,
мистецтвознавець В. Василенко, культуролог О. Братко-Кутинський та багато
ін. В Румунії і Молдові відкриттям, періодизацією культури Кукутень
займалися Т. Бурада, В. Думітреску, В. Ворнік, Г. Сирбу та багато ін.
Світогляд трипільців – дуже різносторонній, проте закріплений на
язичницьких віруваннях та магічно-апотропічних символах, еволюціонував до
менталітету великої невмирущої цивілізації. Трипільці не могли так просто
дійти апогею у своєму розвитку та безслідно зникнути.
Формування
писемності, історичні етапи розвитку відіграли виключну роль, тому й у наші
часи етнокультурні взаємозв’язки румунів-бессарабців (кукутенців) з
українцями (трипільцями) аж надто відчутні і помітні у різних галузях
життєдіяльності, народних традиціях та віруваннях. Народ епохи Трипілля був
заклопотаний ідеєю Відродження, якого можна було досягти за допомогою
ритуалів і забезпечення вічного життя та душевного безсмертя. Культ бика –
національний символ, емблема Молдови, зрозуміло, це дуже архаїчний
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зооморфний орнамент і, не виключено, що зародився він на території карпатодніпровсько-балканського простору.
Апогеєм розвитку професійного гончарного мистецтва у Молдові
вважають 50-60-ті роки ХХ-го століття. Відомими художниками стали С.
Чоколов, Н. Сєрова, П. Безпоясний, Л. Янцен, В. Болбочану, Є. Греку, В.
Кітікарь, Е. Саакова та ін. Світлана Пасєчная, що приїхала в Молдову з Росії,
а потім все ж переїхала остаточно у Полтаву (Україна), також залишила після
себе значну культурну спадщину у вигляді великої кількості персональних
експозицій (в Румунії, Молдові, Україні, Японії, Італії, Німеччині) та безлічі
керамічних композицій. Джерелом творчості Н. Коцофан є народне мистецтво,
у якому кераміст розкриває чарівність форм та орнаментики неолітичної
культури Кукутень-Трипілля. На початку ХХI-го століття до спілки керамістів
приєднуються Валентина Секриєру, Захарія Трібой, Іван Привидюк, Семен
Стойка, Маріана Карп, Ольга Рошка-Алавацкі, Ольга Кошель, Святослав Буза,
Наталія Олерєску, Руслан і Ліліан Скутельнік, Вікторія та Андрій Скліфос,
Вікторія і Віталій Парлуй, Василь Бурділе та багато ін., майстри, що
намагалися дати друге життя забутій культурі та по-новому інтерпретувати
древні трипільські мотиви й національні молдавські орнаменти через свої
творіння.
На сучасному етапі в Республіці Молдова кераміка та гончарне мистецтво
не втрачають своєї актуальності, та навіть, скажімо, переживають друге життя,
не менш яскраве, ніж понад багато століть тому.
Абревіатури:
АМТОМ – Академія Музики, Театру та Образотворчого мистецтва
ДПУК – Державний педагогічний університет імені Іона Крянге
р. – річка
РМ – Республіка Молдова
СХ РМ – Спілка Художників Республіки Молдова
ФОМД – Факультет образотворчого мистецтва та дизайну
ФОДМД – Факультет образотворчого, декоративного мистецтва та
дизайну
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3. Старченко А.А., Зинланд Д.А., Третьякова Е.Н., Тарасова О.В., Гуженко
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Глава 6.
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использования
водорода
в
энергетике//Вестник Воронежского института высоких технологий. 2013. № 10.
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8.Петращук Г.И.О некоторых исследованиях управления в сфере
экологии//В мире научных открытий. 2010. № 6-1 (12). С. 310-313.
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окружающую среду//В мире научных открытий. 2010. № 6-1 (12). С. 231-234.
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6. Выделение эффективных толщин коллекторов и определение границ
распространения коллекторов по площади, оценка неоднородности
продуктивных пластов и подготовка исходных данных для подсчета запасов.
Усть-Тегусское
месторождение.
/https://studwood.ru/1278282/geografiya/
vydelenie_effektivnyh_tolschin_kollektorov_opredelenie_granits_rasprostraneniya_k
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газов и газоконденсатных смесей: экспериментальное определение и расчеты.
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19. Лобусев А.В., Кузнецов С.Н., Сапрыкина К.М. Анализ
гидродинамической сообщаемости
и фильтрационно-ёмкостных свойств
разнофациальных зон верхней части васюганской свиты Широтного Приобья.
//Территория Нефтегаз, 2016, 9. С.48-53.
20. Макаров В.П. «Явление компенсации» - новый вид связи между
геологическими объектами. / Материалы I Междунар. научно- практической
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конференции «Становление современной науки – 2006». Днепропетровск, 2006,
т.10. С. 85- 115.
21. Макаров В.П. К природе источника вещества нефти. / Международ.
научно-практическая конференция «Перспективные инновации в науке,
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Т.22. С.70 – 83.
22. Смехов Е.М., Белоновская Л.Г., Булач М.Х. и др. Закономерности
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23. Структура и развитие металлургического производства. Физические
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менеджера//Успехи современного естествознания. 2012. № 6. С. 106.
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С. 133-134.
7.Самойлова
У.А.О
некоторых
характеристиках
управления
предприятием//Вестник Воронежского института высоких технологий. 2014. №
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персоналом//Вестник Воронежского института высоких технологий. 2014. №
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ред. С. С. Бичкової, – К. : КНТ, 2006. – 498 c.
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стратегии//Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 4 (22). С. 147-150.
Глава 11.
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