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BLOCKCHAIN SYSTEM IN MEDICINE

СИСТЕМА BLOCKCHAIN В МЕДИЦИНІ
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Анотація. У цьому документі представлений огляд технології blockchain. Проведено
аналіз архітектури blockchain та її алгоритмів. В статті описана реалізація системи в
медицині для безпеки даних в системах охорони здоров’я. Перераховані переваги та
недоліки технології blockchain. В статті надано перші досягнення в охороні здоров’я
використовуючи технологію blockchain.
Ключові слова: blockchain, медицина, охорона здоров'я, захист інформації.
Abstract. This paper presents an overview on blockchain technology. I provide an overview of
blockchain architechture and algorithms. This paper lays out possibility a blockchain in medicine
for data protection and healthcare. The advantages and disadvantages of blockchain technologies
are briefly listed. The paper gives first advances in healthcare used blockchain technologies.
Key words: blockchain, medicine, healthcare, data protection.

Вступ. Останнім часом все частіше говорять про технологію Blockchain.

Сама технологія має досить широкий спектр можливого застосування і значні
перспективи розвитку в різних сферах, зокрема в сфері охорони здоров'я. В
даний час відбувається розповсюдження інформатизації та оцифровування
інформації, в зв'язку з цим, все більш популярною стає технологія Blockchain.
Дана технологія, становить інтерес для багатьох галузей в Європі і за її межами.
Будучи відносно новим направленням в IT, blockchain стає глобальною,
міжгалузевою

технологією,

яка,

прогнозується,

посприяє

покращенню

медицини протягом наступних кількох десятиліть. З початку 1990-х років
проводилися експерименти з технологією blockchain, але широке поширення
він отримав лише в 2008 році.
Першою відомою розробкою технології blockchain, стали протоколи для
управління фінансовими обов’язками (наприклад: біткоїнт), який також є ім'ям
першої широко використовуваної, децентралізованої криптовалюти[3].
Термін blockchain стає все більш популярним серед населення і
автоматично асоціюється з «ланцюжком блоків» та фінансовою платформою.
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Blockchain швидко стає суспільно доступним, і все ж технологія залишається
важкою для розуміння багатьма людьми.
Основа. Вlockchain – це розподілена база даних, яка зберігає інформацію
про всі транзакції учасників системи у вигляді «ланцюжка блоків» (саме так з
англ. перекладається Blockchain). Доступ до реєстру є у всіх користувачів
blockchain, які виступають в якості колективного нотаріуса, який підтверджує
істинність інформації в базі даних. Blockchain також може застосовуватися для
фінансових

операцій, ідентифікації користувачів, створення

технологій

кібербезпеки та інше.
Blockchain - потужний і сучасний інструмент, що дає можливість для
сторін здійснювати обмін даними та послугами, здійснювати платежі з високим
рівнем довіри. Для зберігання даних цей інструмент може бути використаний в
різних напрямках[1]. Особливо високий рівень безпеки і гнучкості надають
широкі можливості в медицині. На (рис. 1) представлена загальна структура
роботи системи blockchain.

Рис. 1. Схема структури blockchain
Технологія дійсно здатна захистити дані, з якими нам доводиться
працювати, при цьому зробивши їх більш доступними і прозорими.
До того ж, blockchain може помітно знизити витрати і мінімізувати час,
необхідний для вирішення виникаючих проблем і усунення помилок.
Інформація, збережена за допомогою blockchain, може бути записана в
загальному реєстрі, доступному в режимі реального часу або дуже близькому
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до нього. Значить, всі зацікавлені сторони можуть брати безпосередню участь в
процесі - навіть ті з них, хто раніше міг розраховувати лише на стандартний
звіт по завершенні транзакції.
Впровадження blockchain за визначенням складний процес, але основна
ідея технології проста: розподілений реєстр або база даних, запущена
одночасно на безлічі (часом мова йде про мільйони) вузлів, розподілених по
всьому світу між різними користувачами і організаціями. Унікальність
blockchain

полягає

в

незмінності

або

незворотності,

яку

гарантує

криптографічна система захисту. Наприклад, коли транзакції з реєстру
згруповані в блоки і записуються в базу даних, цьому передує криптографічна
верифікація, в результаті чого змінити стан реєстру шляхом будь-яких
махінацій практично неможливо. На користь довіри до blockchain говорить і те,
що будь-які зміни даних в ланцюжку блоків можливі, тільки якщо учасники
мережі підтверджують легітимність транзакції відповідно до загальних правил
та протоколів[2].
Вважається, що транзакції криптовалюти захищені, а схеми шифрування з
відкритим ключем майже неможливо зламати. Однак, це не говорить про те, що
немає вразливих місць, пов'язаних з небезпечним зберіганням ключів або
розкраданням методами соціальної інженерії.
Наявність слабких місць може бути обумовлено також платформою
blockchain, яка може виявитися небезпечною в силу використаної середовища
розробки або наявності вразливостей в IТ-архітектурі системи. Інша загроза поява квантових комп'ютерів, які теоретично можуть розкрити всі алгоритми
шифрування з відкритими ключами. Існує небезпечна «атака-51», пов'язана з
об'єднанням критичного для мережі числа учасників з метою розгалуження
ланцюжків в зручному для зловмисників напрямку[5].
Однією з важливих особливостей blockchain, дуже корисна для програм
охорони здоров'я, є децентралізація, яка дозволяє реалізувати розподілені
додатки для охорони здоров’я, які не покладаються на централізовану владу[7].
Крім того, той факт, що інформація в blockchain тиражується між усіма
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вузлами мережі, створює атмосферу прозорості та відкритості, дозволяючи
зацікавленим сторонам охорони здоров’я, зокрема пацієнтам, знати, як
використовуються їхні дані, ким, коли і як. Що ще важливіше, компроміс будьякого одного вузла в blockchain -мережі не впливає на стан глобальної бази,
оскільки інформація в головній базі даних реплікується серед декількох вузлів
у мережі. Тому за своєю природою blockchain може захищати дані охорони
здоров’я від потенційних втрат даних, корупційних дій або атак на безпеку,
таких як атака викупу зашифрованих даних.
Крім того, властивість непорушності blockchain, яка унеможливлює зміну
будь-якого доданого запису, дуже добре відповідає вимогам щодо зберігання
медичних записів - важливо забезпечити цілісність та обґрунтованість записів
здоров'я пацієнтів. Більше того, використання криптографічних алгоритмів для
шифрування даних, що зберігаються у blockchain, гарантує, що розшифрувати
їх можуть лише користувачі, які мають законні права доступу до даних, тим
самим покращуючи їх безпеку та конфіденційність. Крім того, оскільки
особистість

пацієнтів

у

blockchain

псевдонімізована

за

допомогою

використання криптографічних ключів, дані про стан здоров'я пацієнтів можуть
бути надані зацікавленим сторонам у галузі охорони здоров'я, не розкриваючи
особистість пацієнтів[6].
Blockchain також підтримує розумні контракти, які можуть бути
використані

для

програмування

правил,

котрі

дозволяють

пацієнтам

контролювати спосіб обміну або використання їх медичних записів. Особливо
це стосується Європейського загального регламенту щодо захисту даних
(GDPR), який забороняє обробляти чутливі персональні дані пацієнтів, якщо не
надано явної згоди або не дотримуються конкретні умови.
Таким чином, blockchain може сприяти розробці сумісної з системою
управління EMR сумісної з GPDR, кодуючи в смарт-контракті набір правил, які
забезпечують неможливість обміну чутливими даними пацієнтів та їх
використання без відповідних дозволів. Саме тому, деякі країни, зокрема
Естонія, вже почали впроваджувати вищеописану технологію для зберігання
7

www.sworld.education

Conference proceedings

BG3

медичних записів. Також такі відомі компанії як Novartis і Pfizer визнали
перспективність

застосування

blockchain

в

медицині

за

результатами

випробувань. В ході випробування ними були використані електронні медичні
записи, засновані на blockchain платформі, де інформація про стан здоров'я
пацієнта кодувалася як цифровий актив і зберігалася в blockchain системі на
анонімній основі – під псевдонімом. Передбачалося, що користувачі системи
(пацієнти) будуть мати свій унікальний ключ, що відкриває доступ до їх
анамнезу. Оскільки інші користувачі не зможуть ідентифікувати ці дані
стосовно конкретної персони, для медичних і фармацевтичних компаній
з'явиться можливість використовувати анонімні дані для наукових досліджень і
розробок. В даний час громадянам і резидентам Естонії видаються ID карти з
криптографічним захистом і blockchain технологіями[4].
Дані карти дозволяють їх користувачам отримати доступ до будь-яких
державних послуг. Технологія blockchain дозволяє перевірити цілісність
відомостей про конкретного громадянина, що зберігаються в різних державних
реєстрах і базах даних, а також контролювати доступ до них. Американська
біржа Nasdaq з успіхом завершила тестування платформи голосування,
заснованої на технології blockchain, призначеної для акціонерів даної компанії.
В (табл.1) зображені основні переваги системи blockchain для програм охорони
здоров'я.
Висновки. Технологія blockchain має потенціал до завершення паперового
документообігу. За рахунок того, що дана технологія надає організаціям
можливість

випускати

незмінювані

цифрові

сертифікати,

котрі

дійсні

необмежений термін, оскільки їх справжність може бути перевірена в
blockchain. Ці переваги порівняно з існуючими системами значно збільшують
вартість цифрових сертифікатів, і, скоріше за все, будуть впроваджувати
цифрову сертифікацію в основне русло.
З усього вищесказаного blockchain може бути визначений як незмінна
книга або база даних, в якій записи подій або транзакцій додаються в
хронологічному порядку. Очевидно, що blockchain втілює деякі цікаві функції,
корисні для програм охорони здоров'я[5].
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Таблиця 1

1

2

3

4

5

6

Переваги blockchain для програм охорони здоров'я
Децентралізація Сама природа охорони здоров'я, в якій є розподілені
зацікавлені сторони, вимагає децентралізованої
системи управління. Blockchain може стати тією
децентралізованою основою управління медичними
даними, звідки всі зацікавлені сторони можуть мати
контрольований доступ до одних і тих самих медичних
записів, не маючи жодної ролі центрального органу
щодо глобальних даних про охорону здоров'я.
Покращена
Властивість незмінності blockchain значно покращує
безпека та
безпеку збережених в ній даних про здоров'я, оскільки
конфіденційність дані, щойно збережені у blockchain, не можуть бути
даних
пошкоджені, змінені чи відновлені. Вся інформація про
стан здоров’я в blockchain зашифрована, відмічена
строком та додається в хронологічному порядку. Крім
того, дані про здоров'я зберігаються в blockchain за
допомогою криптографічних ключів, які допомагають
захистити особистість або конфіденційність пацієнтів.
Право власності Пацієнти повинні володіти своїми даними та
на медичні дані
контролювати спосіб їх використання. Вони
потребують впевненості, що їх дані про здоров'я не
використовуються іншими зацікавленими сторонами.
Blockchain допомагає виконувати ці вимоги за
допомогою сильних криптографічних протоколів та
чітко визначених смарт-контрактів.
Доступність /
Оскільки записи в blockchain копіюються у декількох
надійність
вузлах, доступність даних про здоров'я, що
зберігаються в blockchain, гарантується, оскільки
система є надійною та стійкою до втрат, пошкодження
та деяких атак безпеки на доступність даних.
Прозорість та
Blockchain завдяки своїй відкритій та прозорій природі
довіра
створює атмосферу довіри навколо розподілених
програм охорони здоров'я. Це полегшує прийняття
таких заяв зацікавленими сторонами охорони здоров’я.
Перевірка даних Навіть не маючи доступу до простого тексту записів,
що зберігаються на blockchain, цілісність та
достовірність цих записів можна перевірити. Ця
особливість є дуже корисною у сферах охорони
здоров’я, де перевірка записів є необхідною вимогою,
наприклад, управління фармацевтичною ланцюгом
поставок та обробка страхових претензій.
Джерело [3]
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В недалекому майбутньому пристрої зможуть збирати дані про пацієнта
(пульс, тиск, температуру і т.д.) та в реальному часі заповнювати картку
пацієнта автоматично. Дані будуть передаватися кожну секунду в режимі 24/7.
Доктор може чітко знати, коли температура або тиск піднялися, коли
почалися головні болі. Це дозволить більш точно поставити діагноз і
призначити лікування. Blockchain дозволить підняти обслуговування пацієнтів
на більш якісний рівень. В цілому технологія blockchain в медицині дозволить
клінікам працювати більш ефективно з меншими витратами. Вона відкриває
нові можливості і призведе до революції в індустрії охороні здоров'я.
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Анотація. У даній статті представлений огляд систем моніторингу захисту
медичних даних. В статті описується проблема захисту медичних даних. Представленні
системи, які зможуть значно зменшити ризик небезпеки для особистих даних пацієнта.
Ключові слова: системи моніторингу, захист медичних даних, персональні дані.
Abstract. This paper presents an overview of medical data protection monitoring systems.
This article describes the problem of protecting medical data. Introducing systems that can
significantly reduce the risk of a patient’s personal data.
Keywords: monitoring systems, protection of medical data, personal information.

Вступ. В умовах глобалізації постає велика проблема, що полягає у

складності захистити себе й персональні дані. Ми кожного дня оприлюднюємо
таку інформацію в мережах інтернету. Сьогодні стали дуже популярними різні
корисні додатки для моніторингу свого фізичного стану та здоров’я. Це все
дійсно корисно, і галузь медицини стрімко розвивається

у технічному плані.

Наприклад, пацієнт може скористатися онлайн-консультацією з лікарем. При
цьому питання захисту та конфіденційності персональних даних

такого

пацієнта стає ще більш гострим. Адже одночасно з поширенням та передачею
даних втрачається, пошкоджується або модифікується якась їх частина, ними
можуть скористатись зловмисники й оприлюднювати без згоди власника.
Медична таємниця - це найбільш незахищений вид інформації і водночас
найбільш конфіденційний. Тому досить актуальними є сьогодні розробка,
удосконалення

та впровадження системи моніторингу захисту медичних

даних.
Основа. Одна з найвідоміших медичних та інформаційних систем

в

Україні «ЕМСІМЕД». Вона виконує такі основні функції: дає кваліфіковану,
медичну допомогу пацієнтам, та домагає автоматизувати весь процес
медичного закладу. МІС «ЕМСІМЕД» повинна відповідати усім вимогам
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захисту медичних даних, як і будь-яка подібна інформаційна система. Такі
вимоги встановлені Законом України “Про захист персональних даних”,
cтаттею 8 Законом України “Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах”. Вже у

першій версії умови забезпечення

захисту інформації в системі є такими що, його державна експертиза
призначається спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади України.
В основні захисту персональних даних медичного закладу лежить трьохрівнева
архітектура системи: протоколювання даних і використання сучасних
алгоритмів шифрування. Саме програмне забезпечення є комплексом засобів
захисту від несанкціонованого захисту. МІС «ЕМСІМЕД» має безкоштовне
підключення до системи eHealth через спеціальний додаток. На початок 2020
року МІС «ЕМСІМЕД» є єдиною медичною системою, яка може забезпечити
своїм клієнтам захист медичних даних, виконуючи встановлені законодавством
України вимоги. Проте все розвивається і рухається вперед, тому конкуренція
в цій сфері найближчим часом буде тільки зростати[1].
eHealth – велика електронна система, яка охороняє здоров’я. Це
інформаційно-телекомунікаційна

система,

впроваджена

в

Україні,

що

забезпечує автоматизацію і веде облік усіх медичних даних, послуг та здійснює
управління електронною інформацією. За функціонуванням системи слідкує
Національна служба здоров’я України. eHealth складається з бази даних та
медичних інформаційних систем, між якими здійснюється обмін даних через
програмний інтерфейс, який називають API. Європейські експерти визначили
українську модель взірцем для всього світу. Система зможе відкрити створення
«єдиного медичного простору». Він зможе координувати та інтегрувати між
усіма рівнями медичних закладів.

Нова система вже впроваджується за

допомогою медичної реформи. Заплановано, що до 2023 року всі медичні дані
будуть на основі електронних. Система буде діяти з урахуванням законів про
захист персональних медичних даних. Цей закон говорить, що доступ до
особистої інформації пацієнта може бути тільки зі згоди пацієнта або його
представника. Інші випадки можливі тільки такі: за рішенням суду, коли не
12

www.sworld.education

Conference proceedings

BG3

можливе отримання згоди пацієнта чи його представника, та у випадку
наявності прямої загрози життю пацієнта[2].
За останнє десятиліття Комісія ЄС неодноразово заявляла, що
сприяти впровадженню в Європі eHealth та mHealth.

прагне

eHealth (“електронне

здоров’я”), mHealth (“мобільне здоров’я”) - терміни, що використовуються в
медицині та охороні здоров'я і підтримуються мобільними пристроями.
Додатки mHealth - це додатки, які використовуються мобільними пристроями
для збору клінічних даних, даних про здоров’я пацієнта; для моніторингу в
реальному часі за життєвими ознаками; надання медичної допомоги. Окрім
цього, система надає можливість навчання працівників медичного закладу та
співпраці

з

іншими

закладами[3].

Немає

сумніву,

що

система

має

застосовуватися в розвинених країнах, проте ми можемо спостерігати, як вона
впроваджується і в країнах, що тільки розвиваються. Сприяє цьому швидке
зростання мобільних додатків у країнах, де рівень доходу є достатньо низьким.
З цього можна зробити висновок, що mHealth має доступ до всіх верств
населення, вона вдосконалює охорону здоров’я в тих країнах, які потребують
медичної допомоги більше, ніж розвинуті. mHealth – це є один із аспектів
eHealth, який виконує такі функції: транспортування, зберігання, обробка та
захист необробленої та обробленої інформації ( медичних даних)[4].
В квітні 2016 року Європейським Парламентом був прийнятий Загальний
регламент щодо захисту даних (GDPR)[5]. Він набув чинності з 25 травня 2018
року і стосується захисту щодо доступу, обробки та переміщення персональних
даних. Регламент застосовується у всіх країнах–членах. Мета його – оновлення
та визначення прав суб’єктів, даних щодо контролю та доступу, впровадження
загальних правил у всіх державах-членах. У країнах світу дуже відрізняється
впровадження різних систем, наприклад, системи архівації та зберігання
зображень (PACS) та впровадження електронних записів пацієнтів (EPR).
Новий регламент спрямований, насамперед, на захист та конфіденційність
даних про особисте здоров’я. Медичні заклади повинні бути готові відповідати
вимогам нового регламенту.

Згідно з GDPR, контролер зобов'язаний без
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зволікань повідомити наглядовому органу про порушення захисту даних, за
винятком ситуацій, що малоймовірно призведуть до ризику порушення прав і
свобод фізичних осіб. Повідомити про порушення захисту даних необхідно
щонайбільше за 72 години після того, як про нього стало відомо (стаття 33).
Фізичні особи повинні бути інформовані, якщо передбачається несприятливий
вплив (ст. 34). Крім того, оператор даних має повідомити контролеру одразу
після того, як стало відомо про порушення захисту персональних даних (стаття
33)[6]. За останні роки ми спостерігаємо, як зростає (за частотою і розмірами)
порушення безпеки особистої, медичної інформації. Найбільше ця ситуація
впливає на 80 мільйонів мирних жителів. Відомі, наприклад, три найбільші
порушення захисту медичних даних: у січні 2015 року постраждало78,8
мільйонів пацієнтів – Anthem. Сама атака включала такі дані, як імена, номери
соціальних страхувань, домашні адреси та дати народження. Premera атака
відбулась

на

початку

2015

року,

постраждалих

було

11

мільйонів.

Оприлюднено інформацію про банківські рахунки, номери соціального
страхування, дати народження, інформації про претензії. Excellus виявив
кібератаку у серпні 2015, в якій постраждало 10 мільйонів.

Також було

порушення розповсюдження медичних даних, номерів соціального страхування
та фінансової інформації.
Висновки. Можемо зробити висновок, що тема захисту медичних даних
дійсно дуже важлива в ХХІ столітті. Населення потребує захисту особистих
даних, з цього випливає, що нам потрібні надійні медичні системи. Розвинуті
країни йдуть до цього, і в найближчі роки планується впровадження
різноманітних систем, які обіцяють зменшити ризик викрадення особистої
медичної інформації.
Література:
1. Електронна система охорони здоров’я [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://healthreform.in.ua/ehealth/.
2. Богуш В. М. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій /
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В. М. Богуш, О. А. Довидьков, В. Г. Кривуца., 2010, p. 89.
3. Кобозева А. А. Аналіз захищеності інформаційних систем / А. А.
Кобозева, І. О. Мачалін, В. О. Хорошко., 2010, p.165.
4. Юдін О. К. Захист інформації в мережах передачі даних / О. К. Юдін, О.
Г. Корченко, Г. Ф. Конахович., 2009, p.140.
5. Anderson R. Personal Medical Information: "Security, Engineering, And
Ethics" / Ross Anderson..– 264 с.
6. General Data Protection Regulation GDPR [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://gdpr-info.eu/.
© Ємець А.Б.
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THE MAIN CRITERIA FOR THE APPOINTMENT OF MEDIUM REPAIR
TRACKLESS TRACK
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ПРИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО РЕМОНТУ БЕЗСТИКОВОЇ
КОЛІЇ
Shtompel A.N. /Штомпель А.М.
с. t. s., as. prof. / к.т.н., доцент.
Malishevskaya A.S./Малішевська А.С.
c.t.s. / к.т.н.
Murigina N.A./Муригіна Н.О.
assistant /асистент
Ukrainian State University of Railway Transport,
Kharkiv, Ukraine, Pl. Feuerbach 7, 61015
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, Україна, пл. Фейербаха 7, 61015
Анотація. У статті запропоновані чисельні значень основних критеріїв призначення
середнього ремонту колії, які встановлені на основі аналізу працездатності (за показниками
надійності) щебеневого баласту під час експлуатації безстикової колії.
У якості основних критеріїв розглядаються: забрудненість щебеневого баласту та
кількість шпал із виплесками.
Запропоновані відповідні математичні моделі в залежності від напрацьованого
тоннажу
для визначення: забрудненості баласту; кількості шпал з виплесками;
ймовірності появи відмов (виплесків) щебеневого баласту.
Ключевые слова: залізнична колія, середній ремонт колії, критерії призначення,
щебеневий баласт, безстикова колія, забрудненість баласту, виплески баласту.
Abstract. The article presents the numerical values of the main criteria for the purpose of
medium track repair, which are established on the basis of the analysis of the performance
(according to the reliability indicators) of crushed stone ballast during the operation of the
trackless track.
The main criteria are: contamination of rubble ballast and number of sleepers with splashes.
Appropriate mathematical models are proposed, depending on the tonnage generated to
determine: ballast contamination; the number of sleepers with splashes; the likelihood of failure
(splashes) of rubble ballast.
Key words: railway track, medium track repair, destination criteria, gravel ballast, noncontact track, ballast contamination, ballast splashes.

Вступ.

«Правила технічної експлуатації залізниць України» вимагають, що «усі
елементи залізничної колії... за ... станом мають забезпечувати безпечний і
плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці». На
сучасному етапі означена вимога доповнюється наступним: при ефективному
функціонуванні конструкції колії (на певній ділянці), що, у свою чергу,
передбачає оптимальні витрати на ремонт колії (в тому числі на середній
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ремонт) протягом її «життєвого» циклу.
У роботі [1] наданий аналіз сучасної нормативної бази з основних
організаційно-технічних заходів з ремонтів залізничної колії (ЗК) на залізницях
України. Де, зокрема, у якості основних критеріїв для призначення середнього
ремонту колії (СРК) розглядаються: забрудненість щебеневого баласту qзабр
(%/ по масі) та кількість шпал із виплесками mвипл (%/ км).
Однак, діючі нормативи [2-3] мають певну розбіжність по чисельним
значенням цих показників.
На сучасний час основною конструкцією верхньої будови ЗК є
безстикова колія, яка укладена майже на 75% розгорнутої довжини
головної колії залізниць. При цьому переважно експлуатується верхня будова
колії (ВБК) з такими характеристиками: рейкові пліті зварені з рейок
типу Р65,

залізобетонні шпали епюрою 1840 шт/км, проміжне скріплення

типу КБ, щебеневий баласт.
Нижче наводяться результати досліджень з визначення чисельних значень
показників qзабр та mвипл, які ґрунтуються на оцінці працездатності баласту
безстикової колії в процесі експлуатації.
Основний текст.
Досвід експлуатації конструкції ЗК свідчить, що баластовий шар найбільш
чутливий до впливу динамічної дії рухомого складу. При цьому виникають
нерівномірні його осідання, знос зерен щебеню, забрудненість баластової
призми й, як наслідок, виплески баласту.
Протягом «життєвого» циклу ВБК технічний стан баластового шару
постійно змінюється: перший етап – стабілізація баласту після виконання
ремонту

колії

(характеризується

відносно

інтенсивними

осіданнями

баластового шару за рахунок ущільнення баласту під поїзним навантаженням);
другий етап – період стабільної роботи баласту (спостерігається зниження
інтенсивності

накопичення

у

ньому

залишкових

деформацій,

що

обумовлюється досягненням граничного рівня ущільнення баласту під час його
першого етапу експлуатації); третій етап – період погіршення технічного стану
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баластового шару (через підвищення рівня забрудненості баласту зростає
інтенсивність нерівномірності його осідання, з’являються виплески баласту, як
правило, у зонах стикових з’єднань конструкції колії).
Таким чином, працездатність баласту на третьому етапі його експлуатації
негативно впливає на технічний стан конструкції ВБК в

цілому. Тому

відповідними нормативними документами [2;3] передбачається, що баластовий
шар

на

завершальному

(третьому)

етапі

його

експлуатації

підлягає

оздоровленню шляхом суцільного очищення від забруднювачів та ліквідації
(при необхідності) виплесків баласту.
В процесі експлуатації ВБК баластова призма поступово забруднюється
внутрішніми (через знос зерен щебеню під динамічним навантаженням
рухомого складу) та зовнішніми (частка сипучих вантажів, що перевозяться по
ділянці

через

неповну

герметичність

вагонів

попадає

у

баласт)

забруднювачами, а з часом (після напрацювання певного обсягу тоннажу) на
локальних місцях колії (як правило, у зонах стиків) з’являються виплески
баласту. Виплески починають з’являтися після того, як забрудненість баласту
досягне певного рівня, через що він (баласт) втрачає свої дренажні властивості,
тобто атмосферна вода, яка попадає у баласт, не відводиться за межі баластової
призми. Практичний досвід свідчить, що виплески баласту виникають (у першу
чергу) в зоні зрівнювальних прольотів, де спостерігається підвищена дія
рухомого складу на конструкцію колії, й , як наслідок, більш інтенсивна робота
елементів ВБК, в тому числі й баласту.
Залежності, що характеризують рівень забрудненості щебеневого баласту
qзабр (% від маси щебеню) та кількості шпал у зоні виплесків mвипл (шпал на 1
км колії), мають криволінійний вид (відносно обсягу напрацьованого на ділянці
тоннажу).
У роботі [4] запропоновані відповідні математичні моделі з визначення
qзабр та mвипл в залежності від напрацьованого тоннажу Т:
qзабр = 3,148Т0,33;

(1)

mвипл = 1,6 · 10-6Т3.

(2)
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У (табл. 1) наведені деякі результати розрахунків за означеними
формулами.
Таблиця 1
Розрахункові значення qзабр та mвипл
Напрацьований тоннаж Т, млн. т брутто

Показник
200

300

400

500

600

700

qзабр

18

21

23

25

27

28

mвипл

12,8

43,2

102,4

200

345,6

548,8

Відповідна обробка цих даних дозволила встановити взаємозв'язок між
qзабр та mвипл на певному етапі експлуатації колії (Т=200÷700 млн. т)
qзабр = 19,2 + 0,04 mвипл .

(3)

При цьому мають місце такі показники апроксимації: коефіцієнт кореляції
– 0,98; коефіцієнт детермінації – 0,96; середня помилка апроксимації – 2,25%.
Поодинокий виплеск (на 1 км колії) не розглядається як відмова роботи
баластного шару, усунення цього дефекту здійснюється у рамках поточного
утримання конструкції колії на ділянці.
Нормативами [2] наявність виплесків баластового шару (на 1 км колії)
визначається у якості основного критерію призначення до виконання на ділянці
середнього ремонту колії: гранична кількість шпал із локальними виплесками
становить 3-15% від епюри шпал залежно від категорії колії. Вочевидь, саме
такий обсяг виплесків на 1 км колії можна вважати відмовою у роботі
баластового шару.
Ймовірність появи виплесків щебеневого баласту при напрацюванні
тоннажу знаходиться за формулою
Fвипл (ti) = mвипл(ti) / Nеп ,

(4)

де mвипл(ti) – число виплесків у момент часу ti;
Nеп – епюра шпал.
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урахуванням

формули

(4)

для

конструкції

безстикової

колії

(при Nеп = 1840 шпал/км) математична модель для оцінки ймовірності появи
відмови Fвипл матиме такий вид
Fвипл (ti) = 8,7·10-10Т3.

(5)

Таким чином, граничну кількість виплесків щебеневого баласту на 1км
безстикової колії у 3% (від Nеп) та 15% (від Nеп) слід очікувати при
напрацюванні відповідно 330 та 560 млн. т брутто.
Показники qзабр та mвипл нормативами [2, 3] використовуються у якості
критеріїв при вибору ділянок для виконання середнього ремонту колії (СРК).
При цьому показник mвипл у [3] віднесено до групи додаткових критеріїв. На
наш погляд, при цьому порушується певна логіка (вище був показаний
взаємозв'язок qзабр = f (mвипл)).
У таблиці 2 наведені рекомендації відносно критеріїв з оцінки стану
щебеневого баласту (при призначенні СРК).
Таблиця 2
Критерії для оцінки стану щебеневого баласту
Вид ремонту

СРК

Категорія колії

Основні критерії

I- III
IV
V-VI
VII

Забрудненість
Кількість шпал з
щебеню, % по масі виплесками, % (не
менше)
30 та більше
4
30 та більше
6
30 та більше
8
30 та більше
10

Примітка до табл. 2: згідно п. 2.3.3.12 [2] «забрудненість щебеню та кількість шпал із
виплесками оцінюється у рік перед виконанням ремонту колії. При цьому виплески, що були
усунені упродовж року, також входять у цю суму».

Висновки.
У статті запропоновані чисельні значень основних критеріїв призначення
СРК, які встановлені на основі аналізу працездатності щебеневого баласту при
експлуатації безстикової колії.
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ABOUT INVARIANCE OF THE FRACTAL DIMENSION ON THE METAL
CRACK EXAMPLE
ОБ ИНВАРИАНТНОСТИ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ТРЕЩИНЫ В МЕТАЛЕ
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Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Pobedy ave 37, 03056
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Аннотация. В данной работе описывается метод фрактального анализа и
инвариантность фрактальной размерности при разных увеличениях образца. Метод
фрактального анализа зарекомендовал себя как один из возможных подходов изучениях
структуры металла. Данный метод применяется к фотографии структуры,а также в
данной работе описано и применение метода фрактального анализа к деффекту. Проведён
анализ полученных результатов и сопоставлены фрактальные размерности для структуры
и для трещины. Получено, что при увеличениях более 40мкм фрактальная размерность
является инвариантной.
Ключевые слова: фрактал, анализ, инвариантность, размерность, металл,
структура, дефект.
Abstract. This paper describes the method of fractal analysis and the invariance of fractal
dimension at different magnifications of the sample. The fractal analysis method has established
itself as one of the possible approaches to studying the metal structure. This method is applied to
photographs of the structure, and the application of the fractal analysis method to the defect is also
described in this paper. An analysis of the results is carried out and fractal dimensions for the
structure and for the fracture are compared. It was found that, with magnifications greater than 40
μm, the fractal dimension is invariant.
Key words: fractal, analysis, invariance, dimension, metal, structure, defect.

Вступление.

Проблема выбора оптимального способа оценки технического состояния
конструкции по прогнозированию ее остаточного ресурса остается актуальной.
При этом для извлечения информации о конструкционно-эксплуатационных
характеристиках, включая физико-механические свойства материала, прежде
всего сведения о дефектах, применяют различные методы диагностики,
большинство которых это достаточно трудоемкая, длительная и дорогостоящая
задача. Проблема оценки этих свойств решается в течение значительного
периода времени методами и средствами физики твердого тела, механики,
химии, материаловедения и других научных дисциплин. Кроме того,
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сопоставление результатов исследования металла, полученных с помощью
неразрушающих методов контроля конструкций, таких как визуальнооптический,

ультразвуковой,

акустический

и

т.д.,

и

традиционных

механических испытаний совместно с физико-химическими методами анализа
образцов, таких как оптический, электронный, рентгеновский и т.д.,
свидетельствуют о том, что ни один из них не может быть универсальным [1].
Совершенствование методов диагностики приводит к моделированию
сложных

систем, в

которых

используются

информационные

свойства

фрактальных моделей.
Основной текст. В данной работе описывается применение метода
фрактального анализа [2] к внешнему дефекту, а точнее к трещине на баллоне
из стали 35Г. Для сравнения метод фрактального анализа был применён и к
самой структуре метала. Цель данной работы состояла в том, чтоб
проанализировать

на

сколько

метод

фрактального

анализа

является

инвариантным для внешних дефектов, в сравнении с данными полученными
для структуры металла.
Таким образом, были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать данные полученные методом фрактального анализа
для трещины на баллоне из стали 35Г;
2. Проанализировать данные полученные методом фрактального анализа
для структуры металла баллона.
Был исследован кислородный баллон ёмкостью 40 литров из стали 35Г
(табл.1) (ГОСТ 4543-71) [3]. После разрушения, методом фрактального анализа
исследованы образцы, вырезанные из данного баллона, а также получены
физико-механические характеристики данного баллона (табл.2). На рис.1
исследуемый баллон после гидроиспытаний, а также место трещины.
При помощи программного сопровождения (рис.2), которое подсчитывает
фрактальную размерность методом Минковского [4], были подсчитаны
фрактальные размерности при разных увеличениях (табл. 3, рис.3).
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Таблица 1.
Результаты спектрального анализа металла баллона
Баллон
35Г, ГОСТ
4543-71
35Г

С
Mn
0,32- 0,70,53 1,0
0,36 0,85

Массовая доля в процентах
Si
S
P
Cr
Ni
0,17<
<0,035 <0,035
<0,30
0,37
0,30
0,32 0,025
0,017 0,073 0,027
Таблица 2.

Физико-механические свойства баллона из стали 35Г
Давление
Предел
Предел
разрушения,
Баллон
текучести прочности
P, МПа,
σ0,2, МПа
σВ, МПа
20°С
35Г
43,84
386
703

б

с

а

в

Рис. 1. Фото кислородного 40-ка литрового баллона из стали 35Г:
а - баллоны после гидроиспытаний; б - дефект на баллоне; в -трещина вид
сверху - со стороны наружной поверхности баллона;
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Рис. 2. Программное сопровождение для подсчёта фрактальной
размерности по чб изображениям.
Таблица 3.
Фрактальные размерности трещины при разных увеличениях
Увеличение, х
(мкм)
4o
43
100
16o
200
220
300
430

Фрактальная размерность,
D
Трещина
Структура
1,693
1,538
1,579
1,705
1,589
1,677
1,564
1,695
1,583

Заключение и выводы.
1.

Были проанализированы данные полученные методом фрактального

анализа для трещины на баллоне из стали 35Г и для структуры металла
баллона. При одинаковом увеличении (каждый раз шаг увеличивался на 20
пикселей) покрытия по методу Минковского получили зависимости как для
трещины, так и для структуры.
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Рис. 3. Зависимость фрактальной размерности от увеличения
2.

Были получены данные при разных увеличениях - фрактальную

размерность внешнего дефекта (трещины) можно считать инвариантной,
работая с увеличениями более 40 мкм.
3.

Полученные данные дают возможность исследовать дефекты и

структуру при разных увеличениях более 40 мкм, но для проведения
сравнительных характеристик, стоит выбирать фотографии образцов при одном
и том же увеличении.
Литература:
1. Барретт Ч.С. Структура металлов. Кристаллографические методы,
принципы и данные Издание первое: Перевод под ред. Я.С.Уманского. – М.:
Металллургиздат, 1948. – 678 с.
2. ШтофельО.О. Застосування методу фрактального аналізу до вивчення
структури металу. Науково технічний журнал МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА
ОБРОБКА МЕТАЛІВ, 2019 - Tom 91, No. 3, cc. 40-46 (Google Scholar)
https://doi.org/10.15407/mom2019.03.040
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CLINICAL FEATURES OF BRONCHIAL ASTHMA AT THE BASE OF
INTESTINAL DYSBACTERIOSIS

Almabayeva A.I.,
Tazhimetov B.M.,
Aitenova N.D,
Zhanalieva M.K.,
Serkesh Ye. M. Dar Suhail Ahmad
НАО МУА, Казахстан
Summary. Has been established the relationship between the features of bronchial asthma
and intestinal Dysbacteriosis. Heavy and prolonged course of bronchial asthma accompanied by
marked changes in the intestinal microflora, which affects the clinical manifestations of asthma.
Key words: bronchial asthma, intestinal Dysbacteriosis, intestinal microflora.

Bronchial asthma (BA) among allergic pathologies are gradually included in the

list of the most common human diseases. As shown by recent studies, a feature of
asthma process is the increase in severity of the disease, the small effect of the
therapy, the increase in the duration time of the disease and the number of deaths
[1,4].
The existing scheme of pathogenesis is not always able to explain the clinical
manifestations and cases of disease exacerbation, and drug therapy, including the
complex of pathogenetic treatment measures in bronchial asthma, consisting of the
use of bronchodilators, antihistamines, expectorants, antibiotics, as well as
physiotherapy and exercise therapy, does not always provide full relief of the disease
[5].
Also, as a result of the treatment, for example during therapy by antibiotics, or
other prior BA factors asthma in 22 - 93% cases occurs at the base of intestinal
dysbacteriosis. Violation of intestinal microbiocenosis is not only contributing factor
aggravating for asthma, but also an important link in its pathogenesis [2, 3]. All this
makes it important to study the frequency of intestinal dysbacteriosis, its influence on
the course of asthma.
Purpose. Perform comparison between the options of violation intestinal micro
ecology in patients with infectious-allergic bronchial asthma.
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Material and methods.
Was observed 120 patients with bronchial asthma (main group) and 40 relatively
healthy individuals (control group). Along with clinical and laboratory studies of
patients were performed: bacteriological examination of intestinal contents.
All the examinees for 1-3 days before to taking the probe had a diet that
excludes ingestion of products that enhance the fermentation processes in the
intestine, as well as alcohol, anti-microbial drugs. From the last meal prior to taking
the material it would take at least 8-10 hours.
The material was a natural stool after defecation, which is collected in a sterile
airtight container with a wide neck and a tight-fitting lid. Feces were collected from
the middle portion of the glass rod in an amount of not less than 2 g, the material
delivered to the laboratory as soon as possible, no later than 2 hours after collection
(the interval between sampling and the start of the seeding does not exceed 4 hours).
In the interval between taking the sample and before seeding material storage
optimal conditions were 4 ° C.
After weighing 1g of native feces without preservative triturated in a mortar
with 9 ml of physiological solution (obtained starting dilution 10-1). All
manipulations were carried out in a fume board.
From the initial dilution made seeding on for the isolation of pathogenic
enterobacteria (Ploskirev’s, Lewin’s), and a massive seeding on liquid enrichment
ground (Mueller’s) , simultaneously preparing additional 100-fold dilutions in
physiological solution: 10-3; 10-5; 10-7: and 109. From prepared dilutions produced
dosage crops on nutrient ground.
For growth on agar media isolated available for accounts colonies were used
glass beads (pre-sterilized for in vitro 10-12 items), which is immersed in cup with
seed. Under gentle shaking with the beads in the cup for one minute material
uniformly distributed throughout the medium. Seeding started with beads
environment where sown highest dilution material, and then the beads were
transferred to plates with other ground.
All grounds were incubated at 37 ° C 1-2 days; cups with Sabouro ground left
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after another 2 days at room temperature. For the cultivation of anaerobic bacteria
used Anaerostat; crops were incubated for at least 2 days. After overnight
incubation, colony counting was performed every kind of aerobic organisms
(anaerobic colony count after 48 hours) on solid media to the extent and quantity of
feces dilution inoculum.
The resulting material was subjected to the actual computer processing using
the Microsoft Excel application with the calculation of t-test.
Own results and discussion
In 40 patients with mild asthma 1-2 times per year recorded an exacerbation,
lasting up to 2 weeks. In these patients, the disease duration has been up to 2 years
and only 3 people over 2 years. On the part of the lung during the occurrence of
attacks of breathlessness listened scattered dry wheezing with prolonged exhalation
and the attack is in the phase of exacerbation and remission wheezing was not
determined. Radiographic signs of pulmonary fibrosis and pulmonary emphysema
were absent.
In 50 examined patients was the case of medium severe course of the disease. Of
these, 30% of cases the disease was recorded in the acute stage and 70% - in
remission. The patients complained of paroxysmal cough with discharge of a small
amount of viscous mucous or muco-purulent sputum, shortness of breath, frequent
asthma attacks, which are sometimes passed in asthmatic status and often preceded
on the background of an exacerbation of chronic bronchitis or, more rarely, chronic
pneumonia.
In this group, the exacerbation of the disease was observed 4-5 times a year and
lasted 3-4 weeks, duration of the disease in most patients accounted for more than 5
years, but 15% of patients the disease period was less than 2 years. The majority of
surveyed with lung auscultation, even in the interictal period scattered dry rales were
heard against the background of a weakened breathing, percussion defined box
sound. X-ray in 70% of patients had evidence of pulmonary fibrosis and emphysema.
There was respiratory failure 1-II degree.
In 30 examined patients (57% - in the acute phase, 43% - in remission) observed
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severe course of the disease. Duration of disease in some patients prevailing was
more than 5 years, only two - up to 2 years. All patients had a constant shortness of
breath expiratory character, against which there were asthma attacks (in some cases
more than 3 times a day) and asthmatic condition. Exacerbations of the disease were
observed 6-7 times a year and were of continuous nature (up to 4-6 weeks). X-ray of
all surveyed showed signs of pulmonary fibrosis and emphysema. Most of the
patients in this group there was a chronic respiratory insufficiency of II degree. Of the
30 surveyed from 20% recorded in history that the asthma was observed in relatives,
25% of patients indicated the presence of food allergy and a history of allergy to
drugs. 18 people were related ENT diseases, and 60% - of the gastrointestinal tract,
often in the form of intestinal dysbacteriosis (ID)
In particular, the analysis showed that most of the frequency and severity of
intestinal dysbacteriosis observed in patients with AD on a background of moderate
disease and severe course that usually attributed to more frequent use of antibiotics in
the treatment and glucocorticoids. Patients degree ID I clinical manifestations of
intestinal pathologies are usually absent. ID II degree manifested clinically in 20% of
patients in remission (P <0.05), and 40% in the acute stage: abdominal pain, feeling
of bloating, recurrent diarrhea, constipation (P <0.05). Observed in patients with
bowel dysfunction even worsen their state of health, especially in the time of
asthmatic attack.
Depending on the results of asthma treatment, all the patients were divided into
three groups. 1 group - patients, prescribed in a state of significant improvement, 2 patients who were discharged in improved condition, 3 - patients prescribed a slight
improvement in the state. Under significant improvement understood good general
condition of patients at discharge, temperature normalization, cessation of attacks of
breathlessness, complete vocational rehabilitation.
By improving - satisfactory overall reduction in asthma attacks by 2-3 times
compared with the initial. Patients discharged in a state of slight improvement,
continued to harass asthma attacks, but reduces their severity and duration, which
allowed them to stop the frequent reception bronchodilators orally or via inhalation.
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Significant positive results observed in the treatment of patients with mild disease,
and moderate severity.
40 of the 2 groups with moderate and severe in stage exacerbation were
examined on the CD in the dynamics at admission and at discharge. Of these, at
discharge 20% of patients had marked the normalization of intestinal microflora (P
<0.05), 30% - an improvement (P <0.05) and 10% - a picture of a slight
improvement. The remaining unchanged (P> 0.05). In 20% of patients with a
significant improvement has been a simultaneous improvement or normalization of
intestinal microflora to the time of discharge, which was manifested by reduction of
the number of normal microflora - the appearance of bifidobacteria, lactobacilli,
decrease in opportunistic pathogens (P <0,05). At the same time 30% of patients in
this group did not change significantly microflora (P> 0,05). Of the 30% of patients
discharged in sos¬toyanii improvements microflora normalization was observed in
70% of patients (P <0,05), the deterioration in 15% (P <0,05) and 15% - did not
change at the time of discharge ( P> 0,05).
In 75 patients who were discharged in a state of slight improvement, the nature
of the microflora in 65% of cases did not change (P> 0,05), and 20% - was observed
intestinal dysbacteriosis, which manifested a decrease in titer of normal Escherichia
coli, bifidobacteria, lactobacilli against the backdrop of increasing the number of
conditionally pathogenic and pathogenic flora, of Candida fungi, microbes kind of the
Proteus, various associations hemolyzing microorganisms, as well as the emergence
of Citobacter, Cl. Perfringens and other microorganisms (P <0,05).
Observed in patients with bronchial asthma, intestinal dysbacteriosis, according
to these data, influenced the course of the underlying disease. So, KD 90% of the
patients (P <0,05) was found in the group with moderate asthma over. In observing in
dynamics of patients with CD I degree a significant improvement towards the end of
hospital stay was observed in 70% of patients (P <0,05), and a small - 20% (P> 0,05).
When KD II degree in patients with the same moderate bronchial asthma significant
improvement was observed in 60% of surveyed before discharge (P <0,05), and small
- at 5% (P> 0,05). When CD IІІ ste¬peni 20% and 40%, respectively. That is clearly
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seen significant dependence of the effectiveness of asthma treatment (improvement
of patients) on the degree of severity of the CD.
Thus, in patients with severe and prolonged course of asthma were observed
most persistent and pronounced changes in the intestinal microflora. In the treatment
of some patients with symptoms of intestinal dysbacteriosis diminished and even
disappeared, often in mild asthma, which can be attributed to less frequent and less
prolonged use of antibiotics in these patients, the lack kortikosteroidnoi therapy.
Draws attention that some patients with bronchial asthma with treatment failure in the
hospital noted the growth of the severity of intestinal dysbacteriosis.
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Abstract. The effectiveness of inclusion in the complex treatment of patients with angina
preparations of the drug "Lactiale" is studied in the work. It is proved that such treatment prevents
the development of dysbiotic phenomena, indirectly influences the normalization of immunological
disorders.
Key words: angina, "Lactiale", treatment, dysbiosis, immunological disorders
Анотація. В роботі вивчена ефективність включення до комплексного лікування
хворих на ангіни препарату «Лактіалє». Доведено, що таке лікування попереджує розвиток
дисбіотичних явищ, опосередковано впливає на нормалізацію імунологічних порушень.
Ключові слова: ангіна, «Лактіалє», лікування, дисбіоз, імунологічні порушення

Introduction. The human body is an ecological environment for many species

of microorganisms, and many of them are in the digestive canal. Normal microflora
exhibits antagonistic reactivity against pathogenic microorganisms and thus prevents
the development of infection. Under the influence of a number of external and
internal factors, in particular the wrong rhythm of nutrition, failure to comply with
sanitary and hygienic standards, the action of physical factors, the use of antibacterial
drugs lead to disturbance of the dynamic equilibrium of microbial associations in the
human body. Antibacterial drugs, even if used at therapeutic doses, can cause
changes in the ratio of endogenous flora species in the body, as a rule, cause an early
and pronounced imbalance of normal microflora. This is especially true for broadspectrum antibiotics, which are used in the complex treatment of patients with
angina.
In the treatment of angina antibiotics can develop intestinal dysbiosis. Probiotics
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and prebiotics are used to restore normal microflora. One of these is Laktiale.
"Lactiale" is a modern synbiotic (probiotic + prebiotic), which consists of a complex
of seven major beneficial bacteria - bifidobacteria, lactobacilli and enterococci, which
are normally present in the gut microbiota of a healthy person. Each capsule contains
7 beneficial strains of probiotic microorganisms: Lactobacillus casei, Lactobacillus
rhamnosus, Streptococcus thermophylus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus
acidophylus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus bulgaricus x8.
The main text. The aim of the study is to study the clinical effectiveness of the
use of "Lactiale" for the prevention of dysbiosis in patients with angina.
Material and methods. 32 patients with a moderate course of angina 18-32 years
were examined. There were 12 men and 20 women. The patients were divided into
two groups: the main group consisted of 17 patients, the control group - 15 people.
Both groups were randomized by sex and age. All patients received broad-spectrum
antibacterial therapy (benzylpenicillin sodium salt, ampiox, ampicillin, ceftriaxone)
for 7 days. Given that antibiotics have some immunosuppressive effect, cause direct
inhibition of cellular and humoral factors of immunity, have indirect adverse effects
on the balance of microflora (reducing its colonization resistance, loss of
immunostimulation.
"Lactiale" contains freeze-dried live attenuated strains of the normal intestinal
microflora, which after ingestion within 1-3 hours (the time required for the release
of bacteria from anabiosis) populate the intestine and begin to show their action
(adhesion, antagonism). Conditions for reproduction of opportunistic microflora in
the gut are eliminated. Bacteria that are activated in the gut produce acetic and lactic
acids, creating an acidic environment that inhibits putrefactive and gaseous
microorganisms (clostridia, proteas, etc.). The number of bacteria having antagonistic
activity against pathogenic and conditionally pathogenic bacteria is increasing. In
addition, lactobacilli that are part of "Lactiale", synthesize antibacterial substances
that inhibit the reproduction of opportunistic bacteria and pathogens of intestinal
infections. They secrete lactic acid, lysozyme, lactocins, lactocidin and acidolin,
which have an antibacterial effect. Under the action of "Lactiale" it is possible to
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eliminate the dyspeptic manifestations: abdominal pain, flatulence, nausea, bloating,
to normalize the processes of digestion and absorption in the intestines, to increase
the local immunity of the intestinal mucosa and to reduce the sensitivity of the
intestinal epithelium to the pathogenic bacterium.
Patients of the main group to the complex treatment of sore throats were
additionally prescribed "Lactiale" at the rate of 2 capsules once a day after meals for
4 weeks. All patients underwent traditional clinical trials (complaints, medical
history, objective examination, determination of immune status) before the study and
after the course of treatment.
In patients of the control group from the 3rd day of treatment observed
disturbance of the normal functioning of the gastrointestinal tract, which lasted
throughout the treatment period. In 45,7% of patients appetite worsened, in 17,2%
nausea appeared, 29,4% had constipation, 16,7% had unstable faeces, 85,2% had a
tendency to flatulence, and 32,4% - feeling of incomplete bowel movements. It
should be noted that in patients of the main group, which to the complex treatment
included "Lactiale", dysbiotic phenomena were not observed.
An immunological study indicated that baseline immune status indicators before
the start of treatment in patients in both groups were characterized by T-lymphopenia
in 50,3±1,3% of patients and some decrease in the number of T-helper patients. The
state of humoral factors of immunity was characterized by a high level of CІC, the
indicator of which was 2,3 times higher than normal (4,37–0,12 g / l).
The use of "Lactiale" in the complex treatment of patients with angina helps to
restore and strengthen the local immunity of the digestive system and the immune
resistance of the body as a whole. Due to what the patients of the main group at the
end of treatment the total number of T-lymphocytes and the level of T-helper reached
the lower limit of the norm, and also decreased the level of the CІC to the upper limit
of the norm. At the same time, the patients in the control group maintained moderate
T-lymphopenia

and

a

high

concentration

of

CІC,

indicating

that

the

immunodeficiency status was maintained in the patients.
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Conclusions.
The inclusion in the complex treatment of patients with tonsillitis drug
"Lactiale" prevents the development of dysbiotic phenomena, indirectly affects the
normalization of immunological disorders.

37

www.sworld.education

Conference proceedings

BG3
CID: BG3-007

УДК 004.2
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37, Peremohy ave., Kyiv 03056, Ukraine
Анотація. В роботі представлено короткий огляд тенденцій, що впивають на
розвиток роботизованих систем в медицині як нового напрямку в приладобудуванні,
проектуванні та розробці програмного забезпечення, представлено та проаналізовано
області застосувань медичних роботизованих систем в установах охорони здоров'я. На цій
основі зроблений аналіз та можливий прогноз розвитку медичної робототехніки в нашій
країні на найближчі роки.
Ключові слова: роботизовані системи, медицина, роботи, охорона здоров’я.
Abstract. The paper gives a brief overview of the trends emerging in the development of
robotic systems in medicine as a new direction in instrumentation and software development. On
this basis the forecast of development of medical robotics in our country for the coming years is
made.
Key words: medicine, robots, robotic systems, healthcare.

Вступ. Наука та технічні інновації з кожним днем представляють

тенденцію

значних звершень та впровадження їх результатів у всі сфери

діяльності людини. Медицину також не обійшло стороною даний прогрес,
з'являються складні автоматизовані системи для життєзабезпечення людини,
різні мікро- та нано-апарати для вимірювання тиску, роботи для догляду за
хворими, здійснюється «розумна» доставка ліків і т.д.. Проте представники
медичних закладів стикаються з високим навантаженням. Із зростанням значної
кількості та мутацій захворювань у людей, що

дають поштовх до

пришвидшення отримання точних результатів діагностики та дієвого лікування
пацієнтів .
На сьогоднішній день актуальним для області медицини являється
створення інформаційних та автоматизованих систем, що значно зменшують
навантаження на осіб, що приймають рішення, тобто лікарів. Також, установи
охорони здоров’я мають потребу в обладнанні та програмних продуктах, що
надають змогу виявлення різноманітних (хромосомних, клітинних, тканинних
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та інших) захворювань на ранніх стадіях, що допоможе в постановці
правильного діагнозу та подальшому швидкому лікуванні. Оскільки медичні
працівники перевантажені значним об’ємом роботи, спостерігається тенденція
до зниження ефективності прийняття рішень.
Основа. Одним із способів вирішення проблеми правильного та
своєчасного поставленого діагнозу з можливістю оперативного надання
кваліфікованої

медичної

допомоги

–

є

впровадження

різноманітних

роботизованих систем з гнучким та зрозумілим інтерфейсом, що надають
доступ до медичної інформації про пацієнта та максимально зменшують
навантаження на медичних працівників, що сприяє зменшенню фактору
«людської» помилки.
Проаналізувавши фахові наукові публікації з тематики медичних
роботизованих систем [2-5], а також останні інформаційні статті на популярних
інтернет порталах про застосуваннях роботів в медицині, можна помітити, що
останні 2-3 роки спостерігається значний стрибок у розвитку ринку роботів, в
тому числі медичних, що створюються безпосередньо для роботи в медичних
закладах. Майбутнє, в якому у лікарнях працюють різноманітні роботизовані та
автоматизовані системи, а також інженери медичного спрямування, що
обслуговують дані системи, стають все більш реалістичними. Повністю
замінити

людину

в

медицині

роботизовані

системи

в

найближчому

майбутньому, поки що не здатні, проте незначні дії наприклад: бути кур'єром в
межах однієї лікарні, проводити опитування і збір скарг у пацієнтів, допомагати
тяжкохворим пересуватися в межах клініки, роботи можуть вже сьогодні.
Наприклад, в США, де проблема нестачі молодшого медичного персоналу
відчувається в порівнянні з

кількістю хворих, що приходиться на одного

медичного працівника, перевищує норму у кілька разів, роботи всерйоз
розглядаються як можливий варіант зменшення даного показника до норм.
Більш того, вже існує успішний досвід роботи подібного робота, що виконує
функції доставлення та видачі ліків, в медичному центрі «Veterans Affairs
Medical Center» для ветеранів. Нові технології, що впроваджуються в медицині,
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в найближчому майбутньому можуть абсолютно змінити діяльність організацій
та інститутів метою, яких є поліпшення рівня надання якісних послуг та
збереження здоров'я пацієнтів.
Основна мета використання подібних рішень в охороні здоров'я - це
застосування їх для виконання відносно нескладних, але часто виконуваних
завдань. Це дозволяє медичним фахівцям зосередити свою увагу на своїй
основній діяльності та принести більше користі, пацієнтам, якими опікуються,
тим самим створити більше доданої вартості. Загалом роботизовані комплекси
можуть в рази підвищити продуктивність, не втомлюючись і не здійснюючи
помилок [6].
Одним з можливих рішень є впровадження робототехніки. Але, на жаль, в
Україні практично відсутня роботизація [1]. Причини цього:
• відсутність кваліфікованих фахівців, що займаються розробкою
роботизованих систем та програмного забезпечення;
• проблеми фінансування;
• відсутність лабораторій, навчальних центрів;
• інертність людей.
Це, дійсно, є проблемою. Метою даної роботи є оцінити роботизацію в
медичних установах України, а також запропонувати можливі шляхи
вирішення проблеми.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити ряд завдань:
• Вивчити різні види роботів на ринку за останній час;
• Зробити порівняльний аналіз роботів, виявити їх переваги та недоліки.
На сьогоднішній день існує маса різноманітних та цікавих роботів. У
(табл.1) представлені найбільш цікаві реалізації медичних роботизованих
систем, їх переваги та можливі недоліки. Існують роботи - санітари, що
дозволяють скоротити роботу мед. персоналу, фармацевти, які вирішують
проблему «принеси - віднеси - знайди», існують навіть роботи, що дозволяють
поліпшити психоемоційний стан хворого. Звичайно, сучасні хірургічні роботи
не можуть повністю замінити роботу фахівця, але вони допомагають лікарям у
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз роботизованих систем

Робот
Хірург Да Вінчі

Вартість
2 мин. $

Застосування
Шлункове
шунтування, абляція
тканин серця,
лобектомія легенів,
операції на хребті,
заміна дисків,
піелопластіка,
реваскуляризація
міокарда, лоботомія
головного мозку,
езофагоектомія.

Призначення
Виробник
Хірургічна
Intuitive
андрологія та
Surgical США
урологія,
хірургічна
гінекологія,
реконструктивна
хірургія,
торакальна
хірургія,
хірургічна
гастроентерологія,
хірургічна
ендокринологія.

Японський
робот -хірург

200
тис.$

Коронарне
шунтування

Хірургія
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Переваги та недоліки
Робот да Вінчі дозволяє хірургу
зробити операцію з більшою точністю.
Ризик виникнення ускладнень під час і
після операції значно знижений. Час
перебування в стаціонарі і процес
реабілітації набагато коротше. Мінімум
крововтрати і операційних швів. Ризик
виникнення інфекцій практично
зведений до нулю. Єдиним недоліком
використання в хірургії Да Вінчі можна
вважати збільшення тривалості
операції. На підготовку машини
потрібно не менше години. На даний
момент хірургам в Frimley Park Hospital
вдається провести не більше двох
операцій в день з використанням цього
робота
Робот управляється дистанційно.
Хірург може відчувати тиск, який
чиниться на кінчики пальців робота.
Ще одне перевага системи в її
компактності і легкості. Новий
японський робот-хірург здатний діяти з
такою точністю, що може оперувати
серце, не зупиняючи його. Але
практичне використання досить
туманне, через високу ціну і складності
в обслуговуванні.
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Статистика
На 2015 рік
побудовано
більше 3000
таких апаратів.
В США на
липень 2014
року клініки
мали 2153
системами «da
Vinci ». У США
85% всіх
операцій
проводиться з
використанням
такого робота.
Модель, яку
можна буде
використовувати
на практиці,
з'явиться через
4-5 років
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Робот
віддаленого
присутності
Beam

від 16
тис. $

Може бути
підключений до
апарату УЗД,
фонендоскопу або
отоскоп для
проведення
консультації з
пацієнтом.

Консультація

Екзоскелет HAL

4000 $

Відновлення рухових
навичок пацієнтів,
тимчасово
знерухомлених через
травми або довгої
хвороби

Екзоскелет

Самозбиральний Ціна
Гастростомія
Гастроентерологія
робот (ARES
невідома гастроентеростомія
project)
дистальна резекція
шлунка та
підшлункової залози
дренування жовчного
міхура ентеростомія
Ентеротомію і т.д.

Продовження таблиці 1
Відомий з 2013
року

Каліфорнійська На відміну від інших роботів
фірма Suitable
віддаленого присутності у даного
Tech
робота вирішена проблема малого,
проте творці і переборщили з цим. 17
дюймовий монітор – це занадто
багато для таких роботів. Як
результат робот має проблеми з
бічною стійкістю, через це картинка
тремтить при їзді. Робот має док
станцію. Подвійний канал зв'язку
істотно покращує якість продукту.
Cyberdyne,
HAL додатково поставляється з
Японія
«Роботизований автономною
системою управління », яка
забезпечує рух людини на основі
роботизованої системи, яка працює з
«автономною системою управління »,
щоб зробити рух як можна
природніше. Cyberdene стверджує, що
HAL є першим в світі роботом
кіборгом.
Італійські вчені Проведення операцій без розрізів.
з Scuola
Діючи зсередини тіла, хірурги можуть
Superiore
уникнути зовнішніх надрізів, що
Sant'Anna
дозволяє знизити біль до мінімуму і
скоротити період відновлення
пацієнта.

Джерело: [3]
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екзоскелети HAL
використані в 130
різних медичних
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майбутнього дня
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проведенні складних та тривалих операціях. Також вони можуть бути
використані в якості маніпуляторів (продовження рук хірурга чи зменшення
тремору рук у лікарів при міліметрових надрізах) [7].
У таблиці розглянуті лише деякі види роботів. Насправді, їх величезна
кількість і з'являються все нові і удосконалені системи з більшим
функціоналом. Робот - фармацевт, робот - санітар і багато інших. Всі вони,
безумовно, затребувані в медицині. З таблиці видно - що найбільша кількість
роботів виробляється в Японії та США. І ціна, на мою думку, не така вже й
висока. Адже медичне обладнання, наприклад, для МРТ коштує чималих
грошей.
Існує безліч суперечок з цього приводу. Багато фахівців стверджують, що
такі роботи абсолютно невигідні. Адже через дуже високі ціни на таке
обладнання зростає і ціна на медичні послуги.
Отже, для збільшення рівня роботизації в Україні необхідно:
1. Підготовка фахівців IT технологій і вузьких фахівців з різних галузей
медицини для розробок нових зразків роботизованих систем або створення
аналогів кращих за певними показниками.
2. Виділення коштів на розвиток програм по впровадженню роботизації та
автоматизації, як на державному рівні, так і з залученням приватних інвестицій.
3. Створення матеріально-технічної та трудової бази (поліпшення лабораторій,
приладів, оплати праці фахівців).
Висновки. На сьогоднішній день в нашій країні дуже маленький відсоток
роботизованої техніки. Тому часто доводиться робити дорогі, трудомісткі
операції за кордоном. Крім цього, в наших медичних установах існує дефіцит
молодого обслуговуючого персоналу, а також з’являється значний відсоток
людської помилки в досить простих операціях (можуть недбало зашити,
занести інфекцію або навіть залишити медичний інструмент в тілі людини).
Саме цю операцію чудово виконає робот. Таким чином, я хотіла привернути
увагу до проблеми впровадження роботизованих систем, як незалежного
фактору, в розвиток науково-технічного прогресу, якого нам не уникнути. І
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якщо ми хочемо жити і розвиватися, як економічно розвинена країна, то
проблема роботизації є однією з актуальних проблем перспективного
майбутнього в Україні.
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Анотація Встановлено, що використання у годівлі перепілок-несучок вітаміну Е понад
10% від норми, сприяє підвищенню несучості на 7,2%, живої маси за період досліду на 17,5%
та зниження витрат корму на 12,5%.
Якість яєць, за підвищених норм вітаміну Е, покращується за рахунок кращого
накопичення заліза, міді у білкові та жовткові, цинку і міді у шкаралупі.
Ключові слова:перепели, годівля, корм, вітаміни, несучість, яйця.
Abstract. It was found that the use of more than 10% of the vitamin E norm for quail laying
hens feeding causes an increase in egg production by 7.2%, live weight by 17.5% and a decrease in
feed costs by 12.5% during the experiment.
The quality of eggs improves due to better accumulation of iron, copper in egg white and
yolk, zinc, and copper in the shell.
Key words: quails, feeding, feed, vitamins, laying, eggs.

Вступ

Молодняк всіх видів домашньої (при утриманні в неволі) і диких птахів
дуже чутливий до нестачі токоферолу, який проявляється рядом патологічних
симптомів:

енцефаломаляції,

ексудативним

діатезом

і

дистро-фією

поперечносмугастих (скелетних) м'язів, а також м'язів серця, м'язового шлунка.
Виняток, можливо, складають гуси, захворювання яких Е-авітамінозом не
спостерігається [2].
Переважання тієї чи іншої патологічної клініки Е-авітамінозу залежить від
ступеня

супутнього

дефіциту

синергистів

токоферолу

(синтетичних

антиоксидантів, селену, сірковмісних амінокислот, вітаміну С), а також від
якості кормів (кількості ПНЖК, окисленя жирів), віку та виду птиці.
Попередні досліди показали, що згодовування м'ясним курчатам комбікормів з підвищеним вмістом вітаміну Е (100-150 г на 1 т)
вирощування,

або тільки в останні 2-3 тижні перед забоєм

протягом

максимально

зберігає поголів'я, підвищує на 3,0-6, 8% живу масу, знижує витрати кормів на
1 кг приросту.
Однак, досліджень які характеризують вплив вітаміну Е на якість яєць
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перепелів проведено недостатньо.
Метою досліджень було вивчити несучість та якість яєць у перепілок.
Матеріал і методи досліджень
Матеріалом досліджень були перепели японської породи. Дослідження
тривали протягом 127 діб (табл.1).
Зрівняльний період тривав 7, дослідний 120 діб, для його проведення було
відібрано 40 перепілок, з них сформували за принципом аналогів 2 групи по 20
голів у кожній. Цих дві групи утримувалися в однім і тім же приміщені, при
однакових кліматичних умовах.
Уся птиця отримувала повноцінний комбікорм, який забезпечує їх потребу
в поживних речовинах, вітамінах, мінералах.
Таблиця 1
Схема досліду
Групи
1-контрольна
2 -дослідна

Кількість тварин, Характеристика годівлі по періодах
голів
зрівняльний, 7 діб основний, 120 діб
ОР
20
ОР
(повнораціонний
комбікорм)
ОР+10%
20
ОР
вітаміну Е

Птиця контрольної групи впродовж усього досліду споживала тіж
комбібікорми але з додаванням вітаміну Е понад норму на 10%
Результати досліджень та їх обговорення
Експериментом було встановлено, що введення до комбікорму 10%
вітаміну Е понад норми, сприяє підвищенню яєчної продуктивності перепелів.
Про це свідчить збільшення кількості яєць птиці дослідної групи на 7,2%, та
підвищення інтенсивності несучості на 2,7%. Крім того витрати кормів на 1
голову перепелів дослідної групи виявилися меншими на 12,5% (табл.2).
Жива маса однієї голови у кінці основного періоду досягла від 165,8 до 194
г. слід відмітити, що найкраще розвивалися і набирали вагу перепели дослідної
групи, де раціон додатково вводили вітамін Е у кількості 0,3 мл в розрахунку на
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1 кг живої маси на добу. Найкращі результати отримані у дослідній групі
(Табл.3).
Таблиця 2

Яєчна продуктивність перепілок
Показники
контрольна
дослідна
Збір яєць за період, шт:
I – місяць
360
368
II – місяць
440
479
III – місяць
520
566
IV - місяць
531
572
Валовий збір
1851
1985
Витрати кормів за період
48
47,1
досліду
на 1 голову
2,4
2,7
Інтенсивність несучості,%
29,5
32,2

Таблиця 3
Динаміка живої маси перепелів, г

Група

Початок основного
періоду
Жива маса
групи

контрольна
дослідна

2925
2960

Кінець основного
періоду

Жива маса
однієї
голови
146,6±15,1
148,0±17,1

Жива
маса
групи
3316
3880

Приріст за
основний
період
Жива маса ВалоНа
однієї
вий
одну
голови
голову
165,8±13,6 391
19,5
194±11,0
920
46,0

Визначення маси яєць свідчить про те, що цей показник у дослідній групі
на 4,6% був більший. Яйця дослідної групи мали більший малий діаметр в
середньому на 0,01см та великий на 0,2см.
Також і більші показники малого діаметру щільного шару білка на 0,55см,
великого діаметру щільного шару білка на 0,58см, малого діаметру жовтка на
0,13см, маса білка на 0,66 г та товщина шкаралупи на 0,03мм.
Меншими показниками порівняно з контрольною виявилися: висота
повітряної камери на 0,18 мм, об'єм яйця на 0,8 мл, висота щільного шару білка
на 0,1см, індекс білка на 0,03, індекс жовтка на 0,01 та маса жовтка менша на
0,25 г (табл. 4) .
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Таблиця 4
Якість яєць
Показник

Маса яєць, г
Малий діаметр,см
Великий діаметр, см
Співвідношення діаметрів
Індекс форми,%
Діаметр повітряної камери, мм
Висота повітряної камери, мм
Об'єм яйця, мл
Висота щільного шару білка, см
Малий діаметр щільного шару білка, см
Великий діаметр щільного шару білка, см
Індекс білка
Висота жовтка, см
Малий діаметр жовтка, см
Великий діаметр жовтка, см
Індекс жовтка
Маса шкаралупи, г
Маса жовтка, г
Маса білка, г
Товщина шкаралупи, мм

Група
дослідна
контрольна
11,20±0,065
10,7±0,29
2,50±0,028
2,5±0,04
3,4±0,076
3,1±0,03*
1,33±0,044
1,3±0,02
76,35±2,56
79,9±1,25
7,25±1,966
5,8±3,9
1,12±0,363
1,3±0,87
20,5±0,334
21,3±1,45
0,4±0,047
0,5±0,08
3,35±0,153
2,8±0,67
4,18±0,098
3,6±0,17*
0,11±0,009
0,14±0,02
1,1±0,0
1,1±0,05
2,33±0,029
2,2±0,07
2,4±0,0
2,4±0,08
0,47±0,003
0,48±0,025
1,67±0,098
1,5±0,06
3,75±0,254
4,0±0,48
5,86±0,252
5,2±0,48
0,23±0,01
0,2±0,01

При додаванні до основного раціону 10% вітаміну Е понад норми, в
яєчному білкові кальцій мав нижчі показники на 35,6%, магній на 28,5%,
марганець – 36,4% та цинк на 82,5%, проте уміст заліза та міді збільшувався.
(табл.5).
При додаванні токоферолу показники мінеральних речовин у жовтку мали
різне значення. За результатами досліджень встановлено, що порівняно з
контрольними жовтками, збільшились лише показники міді на 34,3%. Всі решта
досліджувані мінерали мали тенденцію до меншого накопичення.
Додавання вітаміну Е збільшує у шкаралупі уміст лише

накопичення

цинку на 74,7% та міді на 13,6%. (табл.7).
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Таблиця 5
Мінеральний склад білка
Показники
контрольна
0,73
2,11
12,93
12,75
4,89
1,88

Елементи
Кальцій, г/кг
Магній, г/кг
Залізо, мг/кг
Марганець, мг/кг
Цинк,мг/кг
Мідь, мг/кг

дослідна
0,26
1,51
20,18
8,11
0,86
3,85
Таблиця 6

Мінеральний склад жовтка
Показники
контрольна
дослідна
5,06
3,01
0,18
0,11
139,79
85,46
6,13
3,44
87,14
74,87
4,63
6,22

Елементи
Кальцій, г/кг
Магній, г/кг
Залізо, мг/кг
Марганець, мг/кг
Цинк,мг/кг
Мідь, мг/кг

Таблиця 7
Мінеральний склад шкаралупи
Показники
контрольна
дослідна
359,31
320,15
18,12
11,46
67,58
46,85
6,54
5,41
4,28
7,48
28,52
32,42

Елементи
Кальцій, г/кг
Магній, г/кг
Залізо, мг/кг
Марганець, мг/кг
Цинк,мг/кг
Мідь, мг/кг

Водночас, решта показників знижується, порівняно з контрольною групою:
кальцію на 10,9%, магнію на 36,8%, заліза на 30,7% та марганцю на
17,3%використання у годівлі перепілок несучок вітаміну Е понад 10 %.
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Висновки:
1. Збільшенню яєчної продуктивності на 7,2 %, живої маси на 17,5% та
зменшення витрати корму на 12,5%.
2. Кращому накопиченню заліза та міді у білкові та жовткові перепелиних
яєць, а у шкаралупі були вищі показники цинку та міді.
Література
1. Бірюкова Г. Стрес ліквідовують вітамінами та селен // Наше
птахівництво. 2011. № 1. С. 56 58.
2. Ібатуллін І. І., Жукорський О. М., Бащенко М. І., та ін. Методологія та
організація наукових досліджень у тваринництві. Київ: Аграр. наука, 2017.
327с.
3. Машківський

М.

Скільки

вітамінів

потрібно

птиці?

//

Наше

птахівництво. 2010. № 5. С. 49–50.
4. Отченашко В. В. Біохімічні критерії вітамінного живлення молодняку
перепелів // Сучасне птахівництво. 2012. № 3. С. 10–13.
5. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.:
Колос. 1969. 256 с.
6. Чудак Р. А., Паладійчук О. Р.Продуктивність та маса органів
травлення у перепілок при
Науковий

підгодуванні препаратом вітаміном А і Д.

вісник Львівського національного

університету ветеринарної

медицини ім. С.З.Гжицького. Частина 3. Львів, 2013. С. 235 - 238.
7. Шевченко Л. В., Яремчук О. С., Гусак С. В. та ін.. Вміст мікроелементів
та вітаміну А в яйцях перепелів за впливу комплексу гліцин атів
мікроелементів та мікробного β-каротину. UKRAINIAN JOURNAL OF
ECOLOGY, 2017. Vol. 7, № 2. С. 19 – 23.
References
1. Bіriukova, H. (2011) Stres lіkvіdovuiut vіtamіnamy ta selen [Stress is eliminated by
vitamins and selenium]. Nashe Ptakhіvnytstvo. – Our Poultry Farming. No. 1, 56 –58 [in
Ukraininan].
2. Ibatullin, I.I., Zhukorskyi, O.M., Bashchenko, M.I. et. al. (2017). Metodolohiia ta
orhanizatsiia naukovykh doslidzhen u tvarynnytstvi [Methodology and organization of scientific
50

www.sworld.education

Conference proceedings

BG3

research in animal husbandry]. Kyiv: Ahrarna nauka, 327 [in Ukraininan].
3. Mashkіvskyi, M. (2010) Skіlky vіtamіnіv potrіbno ptytsі? [How many vitamins do poultry
need?]. // Nashe Ptakhіvnytstvo. – Our Poultry Farming. No 5., 49–50 [in Ukraininan].
4. Otchenashko, V.V. (2012). Bіokhіmіchnі kryterіi vіtamіnnoho zhyvlennia molodniaku
perepelіv [Biochemical criteria for vitamin nutrition of young quail] // Suchasne ptakhіvnytstvo. –
Modern Poultry Farming. No. 3., 10–13. [in Ukraininan].
5. Plohinskiy, N. A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlya zootehnikov [Guide to biometrics
for livestock specialists]. M.: Kolos, 256 [in Russian].
6. Chudak, R. A., Paladіichuk, O. R. (2013). Produktyvnіst ta masa orhanіv travlennia u
perepіlok pry pіdhoduvannі preparatom vіtamіnom A і D [Productivity and mass of digestive
organs in quail when fed with vitamin A and D]. Naukovyi vіsnyk Lvіvskoho natsіonalnoho
unіversytetu veterynarnoi medytsyny іm. S.Z. Hzhytskoho. – Scientific Messenger of Lviv National
University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Part 3. 235– 238 [in Ukraininan].
7. Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Husak S. V. et al. (2017). Vmіst mіkroelementіv ta
vіtamіnu A v yaitsiakh perepelіv za vplyvu kompleksu hlіtsynatіv mіkroelementіv ta mіkrobnoho
β-karotynu [The content of trace elements and vitamin A in quail eggs under the influence of the
complex of glycine trace elements and microbial β-carotene]. UKRAINIAN JOURNAL OF
ECOLOGY. Vol. 7, No. 2, 19– 23 [in Ukrainian].

51

www.sworld.education

Conference proceedings

BG3
CID: BG3-001

УДК 004.2

PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF
STUDENT EDUCATION BASED ON VITAGEN TECHNOLOGY
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ВИТАГЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Rustamova N.R. / Рустамова Н.Р.
Ph.D., Senior Teacher. / Ph.D., ст.препод.
ORCID: 0000-0001-9269-3980
YEOJU Technical Institute in Tashkent, Uzbekistan, Tashkent city, U.Nosir, 156, 100121
Технический институт ЁДЖУ в Ташкенте, г.Ташкент, У.Насыра, 156, 100121
Abstract. This article is written about the need for vitagenic experience in higher education.
The article analyzes the features of vitagenic experience and vitagenic information, including the
definition of the occurrence of the philosophical and anthropological roots of the concept of
vitagen.
Keyword: vitagen, vitagen experience, vitagen information, using vitagenic technology,
vitagen technology.

Introduction.

The fundamental position for constructing the theory of vitagenic adult
education is that the provision of the valuable, comprehensive nature of adult
education, using the accumulated life experience as a source, can and should rely on
the pedagogical capabilities of vitagenicity and vitagenic experience as fundamental
models for the design of the educational process.
This situation requires the construction of a philosophical concept that would
allow us to consider an adult not in a number of one-dimensional particular scientific
projections (for example, as a psychological or social phenomenon, etc.), with
subsequent conglomeration of the selected projections into a certain general image.
From the point of view of constructing theoretical constructions that allow using the
vitagenicity model in the educational process, we will be interested in such a
philosophical concept that would consider an adult as a source, process, and result of
constructing a way of life (a subjectively represented world). This approach does not
rely on a static image of a person, but presents it as a dynamic self-developing
system, the form of life of which is its integral part, revealing its hidden inner
potencies.
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Main part.
To build a theory of vitagenic education, conceptualization is required not so
much of external “objective” ideas about a person as of internal subjective human
potentialities of forming a form of one’s own life. This does not deny “objective”
philosophical ideas, but involves a critical analysis of them for a certain
“subjectivation” [4].
Vitagenicity as a global planetary process does not have pedagogical meaning,
since it reflects the general orientation of the development of life on earth (increased
nutrient strength and the complexity of life forms [5, 6, 7, etc.]). For pedagogy in this
case there is no subject of research, here the scope of ecology, sociology, and partly
politics. Pedagogical meaning has a subjective perception by a person of global
processes of vitagenicity and the formation of the form and content of one’s own life
based on subjective ontological sensations (in the simplest case, a sense of
ontological safety [2]). Therefore, a philosophical concept that meets the essence of
vitagenic education should have subject-centric foundations [1].
In the long history of anthropology, attempts have repeatedly been made to build
a monumental worldview that explains the essence of man. Essential definitions, both
stored in the storerooms of philosophical consciousness, and actively operating in
modern world paintings, seem possible to reduce to four basic conceptualizations of
the essence of man [1; 20-25]..
1. The essence of Man is noumenal, spiritual.
2. The essence of man is phenomenal, generic.
3. The essence of man - epiphenomenal, social
4. The essence of man is epiphenomenal, bodily.
From the point of view of the pedagogical concept of human vitagenicity, we
will be interested in three fundamental points:
1. The thesis of the identity of man and the world poses the task of analyzing the
hierarchical structure of ontological statuses that allow a person to actively create the
world. Human peacemaking is expressed by the formation of a holistic ontological
continuum of human existence, which has a certain internal structure and limits, the
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clarification of which will bring us closer to understanding vitagenicity as a process
and the result of the creation of the form and content of one’s life by a person. The
construction of the methodology of vitagenic education should be based on the
structural-functional representation of the ontological continuum of human existence.
2. The concept of a holistic continuum of human existence as a philosophical
model of vitagenicity requires the identification of the mechanism of its formation by
man. From a methodological point of view, we are talking about the analysis of
world-reproducing human practices. The philosophical essence of the revealed
mechanisms of ontological existence of man is the methodological basis of the
process of vitagenicity and the process of formation of vitagenic experience. A
methodological analysis of these world-reproducing mechanisms will serve as a
theoretical test of the categorical essence of vitagenicity as a process of life formation
through the implementation of the five vital functions of man.
3. In the process of interdisciplinary analysis of the essence of the category
“vitagenicity” as a criterion of vitagenicity, we supposedly revealed “completeness
(degree) of humanity” [3].
According to the subject-centric concept that we are considering, a person
reproduces the outside world with the intentions of the entire hierarchy of his “I”.
Being created by him is as hierarchical as his "I". But if the whole multi-level
mentality of a person takes part in the construction of the World, then its lower
section — the rational “I” - assumes the function of its description. It is difficult for a
person who is inside a multi-level process of world-creation to adequately realize the
corresponding ontological practices, especially from the point of view of Razio only.
M. Heidegger said that every time a person is abandoned into this already created
World before him and is forced to respond to his challenges with his projects,
changing the World in such a way as to least of all feel his existential abandonment
and uselessness in him [1].
On the basis of ontological anthropology in the framework of the theory of
vitagenic education, the concept of pedagogical anthropology of the formation of an
integral person is necessary on the basis of the "unpacking" (objectification) of vital
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human functions, initially in its entirety "folded" into the human essence.
To conclude the construction of the philosophical level of the methodology of
vitagenic education, it is necessary to discuss the essential philosophical
characteristics of the category “vitagenic experience”.
The fundamental ontological category in understanding vitagenic and life
experience is the category of existential experience, which in turn is closely related to
the concept of existential existence [4].
Designated by the concept of existential existence, the innermost core of a
person in his originality appears as something truly ultimate and unconditional due to
the fact that all the richness of life content and life relations, all that in which the
philosophy of life moves in an environment commensurate with it, is ultimately
perceived even as something external, the person, in turn, acquires a completely new
plane here, in which he is able to distance himself from all this.
Based on the hierarchy of world-reproducing human practices presented in the
subject-centric methodology, it is possible to determine the essential characteristics of
vitagenic and life experiences. Life experience belongs to the realm of objectification
and completely repeats the character of a conciliated, modernized world. These are
objectified semantic monads - knowledge, norms and values that are not able to "curl
up" and emanate into a Symbol. Because of this, life experience has a collectivecumulative character and has the property of inertia. For a person, life experience is
an indicator of stability, predictability, certainty, objectivity of existing things. The
world in the light of life experience is explained, understood, changed and immersed
in necessity.
Vitagenic experience, on the contrary, is subjective in nature and reflects the
internal state of a person in the development of internal essential forces. The basis of
vitagenic experience is made up of subjective monads - knowledge, norms and
values, which, as the process of expanding vitality ceases, are curtailed into a void.
Outwardly, as was shown above, the coagulation of the semantic monads of vitagenic
experience is associated with their displacement into the sphere of the subconscious.
The return of man to them again causes the process of "self-unpacking" of the
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vitagenic experience. The subjective nature of vitagenic experience complicates the
process of cognition and makes it implicit in comparison with the manifested, fixed
forms of life experience. However, it is vitagenic experience that “unpacks” the
essential forces of man in a particular act and serves as a predisposing basis for the
objectification of the semantic Void and, ultimately, for the acquisition of life
experience.
Conclusion.
To build a world within the framework of his own ontological existence, a
person relies on the essential basis of vitagenic experience. The concept of
“experience” about in semantic meaning is described by the categories
“manifestation”, “discovery”, “experimentation”, “testing”, “embodiment”, etc.
Thus, with a comprehension of the ontological essence of vitagenic experience,
we completed the construction of the philosophical methodology of vitagenic
education. Its further “unpacking” will take place in revealing the principles and
patterns of the theory of vitagen formation.
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Abstract. The educational process becomes an effective tool for the spiritual development of
future professionals, if the systems «student – teacher» and «student – curriculum» are focused on
the student’s personality and determine the main task - to create the conditions for his selfdevelopment and self-education. The success of this task is determined by the staff of the
educational institution: the higher the spiritual potential of the teacher, the more favorable
conditions for the organization of educational space, which promotes the development of students’
spirituality. Compliance of pedagogical staff with this criterion is determined by the specifics of
professional training of teachers of educational institutions as representatives of communication
specialties.
Key words: spirituality, high-spirited personality, education

Introduction. The modernization of socio-economic, scientific, technical and

cultural development of society poses to the higher education institution the problem
of forming not only a competent professional who possesses a wide range of
knowledge and competencies, but also the problem of forming a high-spirited
personality.
The main text. The problems of forming a highly spiritual personality of a
specialist in higher education should be solved within the framework of an
axiological approach, since the core of the notion of «spirituality» is the world of
values assimilated by the individual. According to most scientists, values are
generalized basic ideas of people about the goals and norms of their behavior that
exist in each person’s mind. In pedagogical sources, «spirituality» is defined as the
highest state of human consciousness, focused on the higher values of being, the
source and creative power of creating values of common life of people and their selfdevelopment.
The axiological approach allows one to consider the spirituality of a student of
higher education as a system of values. The essence of the approach is that the most
complete description of this category is possible only in the context of considering it
as a value phenomenon, which is manifested, first of all, of positive importance for
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one’s personal self-development and self-improvement of the specialist.
Considering the spirituality of the future specialist, as an integrated
professionally significant quality of personality, it should be noted that this
phenomenon is characterized by the orientation to the following groups of spiritual
values:
• Absolute: Life, Health, Freedom, Good, Truth, Work, Beauty, Responsibility,
Cognition;
• Empirical: (The Inner World of Man, Family, Homeland, Profession, Society,
Nature).
The student period in the context of the development of spirituality has
enormous potential, because it largely determines the content and orientation of the
further life of person.
Leading student activity is vocational training. Therefore, the peculiarities of the
development of spirituality are conditioned, first of all, by the action of the
educational process in the educational institution. Education is a leading field of
student social activity. The level of development of spirituality that a particular
student achieves is determined by his/her attitude to learning, evaluation of the value
of the acquired knowledge, motivation for achievement in professional growth,
culture of reading special literature. It is necessary to lay the basis of teaching of your
subject a set of principles: axiological (recognition of the person of the highest value,
orientation to spirituality as one of the leading characteristics of the values of higher
education); personality-oriented (accounting of the patterns of natural and sociocultural development of the individual, the organization of the educational process in
the context of the culture of civilization and certain people); activity (meeting the
interests and needs of the student in various types of spiritual-practical activity,
stimulating the young person to independent spiritual practice). At the same time,
these principles should be observed at all stages of the formation of spirituality in the
student body: at the stage of cognitive-reflexive (expansion of knowledge about the
spiritual basis of a certain professional discipline), value-semantic (understanding the
features of the development of their own spiritual «I» in the process of internalization
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of spiritualization received from the knowledge ) activity-translational (formation of
appraisal attitude to the phenomena of environmental reality, realization of
aspirations for independent spiritual and practical activity, exteriorization acquired
experience of spiritual knowledge). Such interaction of the emotional-cognitive
processes and the value-semantic field of the young man in the space of the inner «I»
allows to solve effectively the task of becoming a complete spiritual personality.
Moreover, both traditional and innovative forms of classroom, extra-auditory and
independent activity of students - lectures, conversations, briefings, discussions,
conferences, participation in the development of different cultural projects or
modeling of given situations can be useful in the formation of students’ spirituality.
Conclusions. The process of development in a higher education institution itself
includes: constructing situations by the teacher to gain new experience, creating an
artificial environment within the institution capable of exercising a certain
educational influence, integrating internal and external conditions of development,
purposeful stimulation of the factors of personality development. The spiritual
development of the student’s personality in a higher education institution is a process
of organized, purposeful, both external and internal (emotional) influence of the
teacher on the value sphere of the individual. This influence is complex, integrated in
relation to the feelings, desires, thoughts of the individual. It relies on a specific
system of values, embedded in the content of education and actualized by a certain
position of the teacher. The choice of values is mediated by the creative potential of
the teacher, the humanism of his or her personality.
© Цибулько О.С.
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Аннотация. В работе показана целесообразность психо-педагогических воздействий
на этапе подготовки спортсменов к основным соревнованиям. Эти воздействия при
последующем аутотренинге способствуют формированию характера спортсмена,
способного показать свой лучший результат в условиях высокой конкуренции на
ответственных соревнованиях.
Ключевые слова: установка, формирование характера, волевые качества,
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Abstract: The paper shows the appropriateness of psycho-pedagogical influences at the stage
of preparation of athletes for the main competitions. These effects during subsequent auto-training
contribute to the formation of the character of an athlete who is able to show his best result in
conditions of high competition in important competitions.
Key words: attitude, character formation, volitional qualities, effectiveness.
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Введение. Одним из основных факторов достижения своего лучшего
результата в условиях соревновательного стресса при прочих равных
возможностях атлетов является мобилизация психической готовности [3].
В экстремальных ситуациях соревнований психологическую готовность
спортсменов, по мнению исследователей,

обуславливают индивидуально-

психологические качества, среди которых: высокий уровень поведенческой
регуляции,

нервно-психическая

устойчивость,

гибкость

мыслительных

процессов, низкий уровень тревожности и патопсихологических свойств
личности, высокий уровень личностного адаптационного потенциала [1].
Проведенные

опросы

тренерского

состава

и

практический

опыт

показывают, что психологические и педагогические методы, направленные на
мобилизацию предстоящей соревновательной деятельности (предстартового
состояния) атлета, крайне редко используются в практической работе тренера в
процессе тренировок и в период восстановления после физической нагрузки.
В

отсутствии

специализированной

подготовки

появляются

неконтролируемые самим спортсменом физиологические реакции и элементы
поведения, как правило, неосознанные им, которые приводят к снижению
спортивного результата. При этом следует учесть то обстоятельство, что
следствием

чрезмерного

нервно-эмоционального

напряжения

при

сопутствующих высоких тренировочных нагрузках, как отмечается в работах
специалистов, возникает возможность развития патологических явлений, таких
как нервное перенапряжение, истеройдные состояния, срыв адаптации,
аутоиммунные реакции гуморального и клеточного типа с последующим
развитием стрессорной кардиомиопатии [2].
Во избежание патологических нервно-эмоциональных напряжений в
предсоревновательный период и с целью формирования состояния спортсмена,
как спортсмена-победителя нами была предпринята попытка использования
психологических и педагогических

методов воздействия на спортсмена с

учетом его индивидуальных психических особенностей.
Формирование

состояния

спортсмена,
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предсоревновательном этапе и победителя непосредственно на ответственных
стартах, явилось основной задачей нашего исследования. В то же время, когда
речь идет об ответственных соревнованиях при высокой конкуренции
соперничества,

на

результативности

передний
за

счет

план

снятия

выдвигается
чрезмерного

проблема

улучшения

нервно-эмоционального

напряжения и достижения максимально возможного уровня психического
состояния спортсмена-победителя.
Общая характеристика и результаты исследования.
тренировочный
выполнением

процесс
большого

в

предсоревновательном

объема

физических

Известно, что

периоде

нагрузок.

При

связан

с

правильно

спланированном тренировочном процессе спортсмен в соревновательный
период вступает, как правило,

физически и технически отлично

подготовленным. Нередко в контрольных тестированиях показывает свои
рекордные результаты, которые нередко не может превысить и даже повторить
в условиях главного старта. Причиной этого явления, как правило, является
отсутствие должной психо-педагогической подготовки. В соревновательном
периоде психические возможности спортсменов выступают на первый план, по
мнению специалистов, занимают ведущее место в успешном выступлении на
соревновании. Часто это является основным фактором, лимитирующим
достижение индивидуального наивысшего спортивного результата [5].
При систематических удачных выступлениях на соревнованиях у
спортсмена может сформироваться предстартовое эмоциональное состояние,
которое позволяет уверенно с боевым настроем выходить на старт очередного
соревнования. Однако, как показывает практика, такое формирование боевого
предстартового настроения можно наблюдать в исключительных случаях. При
неудачном выступлении, в том числе, когда не достигнут планируемый
результат на соревновании, часто у спортсменов формируется психологическое
состояние отрицательного настроя к последующим состязаниям или страх
соревноваться в условиях жесткой конкуренции, или

с конкретными

соперниками. При повторных «стартовых срывах» увеличивается негативное
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стрессовое воздействие на спортсмена. Несмотря на отличную физическую,
техническую и функциональную подготовленность спортсмена, пониженная
психическая устойчивость или повышенная тревожность не позволяют ему
достигнуть на соревновании своего лучшего результата [6].
В педагогическом эксперименте с пловцами высокой спортивной
квалификации,

у

психологическими
ответственных

которых
проблемами

стартов;

были

отмечены

(боязнь,

случаи,

настороженность

неуравновешенность

была

проведена

с

в отношении

психических

беспокойный сон и т.п.), в трехнедельный период
соревнованиями

связанные

процессов;

перед ответственными

психо-педагогическая

подготовка,

направленная на обучение спортсменов методам самостоятельной коррекции
формирования настроя на превышение своих рекордных достижений в
условиях жесткой конкурентной борьбы.
Для

определения сниженных

узловых

аспектов акцентуации, зон

рефлексии и негативных предстартовых состояний использовались методы
интервьюирования и психологического тестирования. Полученные результаты
легли в основу выработки индивидуальных стратегий воздействий на
спортсмена средствами суггестивных методов, в том
индивидуального

набора

доминант

с

постоянно

числе формирования
действующими

и

всплывающими установками [4]. Большую долю в формировании бойцовского
характера

спортсмена-победителя

отводилось

формированию

умения

самостоятельной психологической коррекции [6, 4].
Психопедагогические воздействия на формирование боевого состояния
спортсменов проводились в виде групповых и индивидуальных бесед.
Совокупность

педагогических

воздействий

осуществлялась

по

схеме:

психотерапевтическое внушение → гетеротренинг → аутотренинг. При всех
формах педагогических и психологических воздействий на спортсменов
акцентрировалось внимание на формирование волевых качеств, мотивации и
настроя на показание лучшего для каждого пловца результата в конкурентной
борьбе с равными соперниками.
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В результате, все испытуемые в условиях ответственных соревнований на
водных дорожках показали свои лучшие результаты после проведения
педагогического

эксперимента.

Все

спортсмены

в период

проведения

всероссийского соревнования, по результатам опроса, отметили отсутствие
тревожности и уравновешенность в

момент старта, уверенность в свое

рекордное достижение, преодолевали дистанцию намного легче, в сравнении с
предыдущими стартами.
Выводы.
1. Выявлена целесообразность проведения со спортсменами высокой
квалификации

предстартовых

психо-педагогических

воздействий,

направленных на мобилизацию волевых качеств, характеризующих бойцовское
состояние спортсмена-победителя.
2. Использование

психологических

и

педагогических

методов

формирования характера спортсмена-победителя в предсоревновательном
периоде,

с

учетом

способствует

его

индивидуальных

повышению

результативности

психических
в

особенностей

условиях

высокой

соревновательной конкуренции.
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Abstract. Language of youth internet communication is changeable and adapts to needs of
oral written language. The processes of coloqualization and breaking language standards leading
to linguistic economy have been under consideration. The implementation of linguistic economy via
abbreviations, elliptical sentences, intentional use of grammar mistakes and non-literal substitution
of word units has been analyzed. The research has been conducted on the materials of internet
memes which verbal component has been studied.
Key words: internet communication, linguistic economy, internet memes, elliptical sentences.

Introduction

Taking into account the fact that people worldwide tend to use IT technologies
for communication giving their preferences to different social networks the notion of
online communication especially youth one is of particular interest for linguists.
In the process of online interaction the text is perceived through sociocultural
context. That is why texts are understood within the sphere they function in.
Main text
Online communication substituting face-to-face communication has a tendency
of blending oral and written forms of communication. As a result it acquires typical
characteristics of a spoken language therefore it can be called a spoken written
language [1, p. 74].
Online communication undergoes the processes of coloqualization of a style,
tolerant attitude to grammar and spelling mistakes and in some cases intentional use
of the mistakes in question, use of abbreviated forms and elliptical constructions etc.
Young people tend to simplify the language they use in their online
communication to make it sound similar to spoken English to engage encounters in
casual style atmosphere.
Due to be fact that online communication is an instant interaction there are
certain limitations applied to online-discourse and to be more precise it is its
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economy. That is why encounters face the necessity to choose lexical units, their
linkers and shorten them so that to adapt them to meet this need.
The implementation of these processes is possible via elliptical sentences when
some sentence members are omitted though the idea of the sentences is understood
due to the context.
Another way of linguistic economy is the use of abbreviations which is
especially typical for internet communication among young people serving for the
language simplicity and effectiveness.
The common feature of internet communication is substitution of letters, words
or parts of word units with figures which is justified by a desire of encounters to save
their time besides it assists in blending oral and written forms of communication.
In fact communication between young people is emotionally coloured. Though
considering the fact that there is a certain lack of means of expressiveness (for
instance, no possibility to use prosody or gestures) encounters use additional means
of expressiveness.
One of them is the use of internet memes which represent creolized texts
consisting of a verbal component and icon. Authors of memes are free to change the
language adjusting it to the need of youth online communication. That is why paying
attention to a verbal component of internet memes one can trace the way modern
language standards are shaped.
They are characterized by intentional breaking of language standards. It is
implemented via the use of erratives, use of non-literal symbols that is blending of
verbal and numeral information of word units or their parts, wordplay, abbreviations
and elliptical sentences etc. Memes serve as means of expressive one’s attitude to
certain events that is why they tend to be as simple as possible to resemble the
characteristics of oral communication especially among young people.
Summary and conclusions
Thus, it can be said that memes have their certain style and language
characteristics via which specific information is conveyed. Moreover, they express
language typical for young people and those language characteristics help to express
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humour, irony, sarcasm as well. Being simple and easy to comprehend memes serve
as powerful means of online communication.
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Анотація.
У
статті
розглядається
літературно-історична
творчість
М.Костомарова, зумовлена українським романтизмом, в якій автор формулює концепцію
культурно-історичного розвитку
на основі своєрідної національної психології і
ментальності українського народу.
Ключові слова: український романтизм, культурно-історичний процес, українська
національна ідея, українська ментальність, самобутність українського народу, національна
свідомість, ідея народності, ідея державотворення.
Abstract: The article deals with the literary and historical creativity of M. Kostomarov,
conditioned by Ukrainian romanticism, in which the author formulates the concept of cultural and
historical development based on the peculiar national psychology and mentality of the Ukrainian
people.
Key words: Ukrainian romanticism, cultural and historical process, Ukrainian national idea,
Ukrainian mentality, identity of the Ukrainian people, national consciousness, idea of nationality,
idea of state formation.

Вступ. Творчість М.І. Костомарова (1817-1885) тісно

пов`язана з

романтизмом, який утверджується в українській культурі, зокрема літературі, у
30-40-х роках ХІХ століття. Треба зазначити, що український романтизм, крім
загальних ознак, мав суто національні риси: поети оспівували героя-козака –
мужнього захисника батьківщини, народного співця-кобзаря – виразника дум і
прагнень українців, наповнюючи літературу нечуваним досі пафосом та
патріотичним духом [1]. Саме романтики утвердили в літературі українську
мову як таку, що здатна передавати найтонші почуття і найскладніші думки, і
саме в надрах романтизму зароджувалася українська національна ідея [2].
Основний текст. Осередком першої групи романтиків був Харківський
університет, а одним з її засновників саме Микола Костомаров, тоді ще
молодий історик і письменник, який увійшов в нашу культуру як автор
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фундаментальних праць з історії України періоду козаччини та визвольної
боротьби, а також ліричних поезій, балад, історичних драм та повістей.
Романтична творчість М.Костомарова досить детально досліджується в
працях відомих вітчизняних вчених М.Яценко,

А.Шамрая, М.Наєнко,

Д.Чижевського, Д.Дорошенко. Його ідейні та філософські погляди, світоглядні
позиції особливо актуальні в наш час, що підтверджується в найсучасніших
дослідженнях Ю.Пінчука, В.Горського, В.Петрова, М.Скринника, Н.Мозгової,
Т.Комаринця,
М.Костомарова,

А.Сініциної.
зумовлена

Саме

літературно-історична

українським

романтизмом,

творчість
сформувала

україноцентричну спрямованість його культурно-політичної діяльності [3,
c.107]. Літературна та політична діяльність М.Костомарова перебувала біля
витоків українського державотворення, адже він намагався обґрунтувати ідею
самобутності українського народу та самоцінності української нації. Саме у
цій площині розглядається творча спадщина М.Костомарова в представленій
статті.
Українська суспільно-філософська і соціально-політична думка, що
завжди була органічно пов`язана з традиційною ментальністю українського
народу, створила оригінальні концепції культурно-історичного процесу, які
суттєво відрізнялись від російського панславізму, хоча певною мірою, і були
пов`язані з раннім слов`янофільством. Проте усвідомлення нашим народом
культурної своєрідності та відмінності власного історичного шляху від інших
сусідніх народів і держав вже було загальновизнаним. В сучасному науковому
розумінні виникнення власної концепції культурно-історичного розвитку
українського народу пов`язане з діяльністю Кирило-Мефодіївського братства
і, передусім, з історичними та літературними працями Миколи Костомарова.
Як вже зазначалось, характерними особливостями української культури
періоду романтизму були героїзація та поетизація минулого, в центрі якого
стоять люди сильних пристрастей доби козацької слави. Звичайно, це знайшло
свій яскравий вияв у історичних дослідженнях та літературно-поетичних
творах М.Костомарова, який особливу увагу звертав на характерні риси
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української ментальності. До важливішої складової концепції культурноісторичного процесу належала думка про особливі властивості українського
народу та його культури: волелюбність та природний демократизм,
поетичність і віротерпимість.
Суспільно-політичні погляди, ідею державотворення М.Костомаров
сформулював у праці «Мысли об истории Малороссии». Але ідея народності,
яка була найважливішою рисою українського романтизму і головною темою
історичних досліджень Костомарова найяскравіше відтворена в «Книгах буття
українського народу» [4]. Саме цей твір став ідейною і теоретичною основою
Кирило-Мефодіївського

товариства.

Саме

в

цій

праці

християнсько-

романтичні чинники поєднуються з ідеєю відокремленості української
народності. Отже, можна сказати, що М.Костомаров започаткував ідею, яка «в
основу історичних явищ ставила психологію народу»[5].
Ствердження

самобутності

українського

народу,

неповторності

визначальних рис його характеру, ментальності обґрунтовується також в праці
М.Костомарова

«Дві

руські

народності»[6].

Шляхом

зіставлення

психологічних характеристик двох народів, виявлення рис, що зумовлюють їх
відмінність, М.Костомаров одним із перших намагається окреслити гідність і
цінність українського народу, виходячи саме з «національної психіки» [7].
Автор

підкреслює

нерозривний

зв’язок

з

природою,

схильність

до

символічного сприйняття, навіть надмірне мрійництво, притаманне українцям
і пояснює це прагненням людини до духовності, перевагу ідеального над
матеріальним, що яскраво відтворилося в українському фольклорі, ліричній
пісенності.
Аналізуючи особистісно-психологічні риси українців, М.Костомаров
виокремлює надмірну емоційність, чуттєвість, романтичний порив і вважає
саме ці якості українців чинниками, що зумовили відсутність громадянського
суспільства і власної державності та навіть прагнень до неї протягом століть
[8].
Перевага особистого над загальним, так званий український індивідуалізм
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М.Костомаров протиставляє колективістській психології російського народу.
Причини

формування

психологічними

індивідуалізму

факторами:

Костомаров

пояснює

соціально-

селянської

одиниці

обумовлює

перевага

схильність до творення малих соціальних груп, опертих на «почуттєву
близькість». Звідси прагнення людини створити власний індивідуальний
«мікросвіт»,

відокремлений

від

інших,

де

українець

відчуває

свою

індивідуальність і самостверджується таким чином [6, c.98].
Українцям більш притаманні риси приватного власника, господаря, а
формою суспільного існування визнається громада. «Громада – це добровільне
товариство людей; хто хоче – належить до громади, а не хоче – виходить з неї»
[6, c.73].

Таким чином, визначаючи індивідуально-психологічні риси і

суспільні прагнення, властиві українцям, М.Костомаров вбачає перспективи
громадсько-політичного устрою України в тому, щоб

«створювати поміж

собою добровільні товариства, зв'язані не більш, як того вимагала щоденна
потреба, й міцні настільки, наскільки існування їх не шкодило незмінному
праву особистої волі» [6, c.77-78). І саме в «Книгах буття українського
народу» відтворено ідеал такого суспільного життя, тобто М.Костомаров
намагався

пристосувати

форми

державно-політичного

устрою

до

національного характеру, менталітету українського народу, він створює
модель побудови незалежної держави, яка б відповідала традиційним
уявленням і цінностям українців [8].
Важливою ментальною рисою українців М.Костомаров вважає глибоку
релігійність, він називає український народ найрелігійнішим серед інших
слов`ян [6, с.68]. Витоки такої релігійності Костомаров та його послідовники
(Г.Ващенко,

В.Янів,

Я.Ярема, О.Кульчицький) вбачають в близькості до

природи, у хліборобській українській вдачі, в індивідуалізмі та інтровертності
українського характеру. Українське православ`я, спираючись на Христове
вчення, на перший рівень висувало проблему особисто-індивідуального
спасіння, зверталось до кожної окремої людини, до її внутрішнього світу, до її
душі. Така специфічна риса породжувала внутрішню, інтуїтивну, навіть
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містичну релігійність, яка приводила світосприйняття і систему цінностей до
формування вищої духовності, особливої

ментальності української нації,

ідеалістичної спрямованості українського світогляду [3, c.121]. М.Костомаров
визначав також українську схильність до мрійництва,

віддалення від

дійсності, ідеалізацію жінки, якій надається привілейоване становище [6, c.81].
Особливого значення в ментальності українців має жінка-мати, а звідси й
символічне втілення образу України: «Україна-мати», «ненька-Україна».
Висновки. Отже, в літературній спадщині Миколи Костомарова
романтична спрямованість його часу поєднується з національним аспектом,
формуванням національної свідомості, особливого мислення, української ідеї
державотворення.

Саме

Костомарову

вдалося

переконливо

довести

окремішність українського народу, певні аспекти його україноцентричного
світогляду [7], його право власного державотворення. Творчість Костомарова
пройнята духом народного романтизму, він відтворює історичний шлях
українського народу, розглядає витоки його самобутності, обґрунтовує
національні та ментальні особливості. Тобто ідея народності є провідною в
його творчості і саме ця ідея була найважливішою рисою українського
романтизму [9].
В своїх історичних працях М.Костомаров відтворює славетні сторінки
минулого українського народу, його героїчну історію, збагачуючи тим самим
самосвідомість українців, віру в національну ідею. Осередком історичного
розвитку вчений-історик вважає народ, тому саме народне життя було
провідною темою його історичних досліджень. Як етнограф і психолог він
доводить самобутність українського народу, визначає особливості його
національної психіки, внутрішнього світу, ментальності. Саме через риси
ментальності, національної психології і свідомості М.Костомаров обґрунтовує
самоцінність і самодостатність українського народу, його право на утворення
незалежної держави.
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