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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Белов А. А. , Маскайкин В. Н.
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГРУНТОВ ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ)
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарева, Саранск, ул. Большевистская, 68, 430005
Belov A. A., Maskaykin V. N.
EVALUATION OF CHANGES IN PHYSICAL AND MECHANICAL
PROPERTIES IN SOIL FLOODING (THE REPUBLIC OF MORDOVIA)
National Research Mordovia State University named by N. P. Ogarev
Russia, Saransk, The Bolshevik 68, 430005

Аннотация. В статье рассмотрены изменения физико-механические
свойств грунтов, возникающих в результате природного или техногенного
подтопления. Выделены типы
изменения уровня грунтовых вод, даны
рекомендации и примеры использования для решения прикладных зада в целях
устойчивого развития региона.
Ключевые слова: грунты, плывуны, рельеф, режим увлажнения,
устойчивое развитие.
Abstract. The article describes the changes in the physical and mechanical
properties of soils, resulting from natural or man-made flooding. Obtained types of
changes in the level of groundwater, recommendations and examples for solving
applied backside for the sustainable development of the region.
Keywords: soils, quicksands, relief, moisture regime, sustainable development
Вступление. Повышение влажности грунтов в результате подъема уровня
грунтовых вод или накопления влаги в зоне аэрации обусловливает падение
прочности грунтового массива. В зависимости от состава, первоначальной
влажности, плотности, напряженного состояния грунтов и других условий
характер изменения их свойств будет различным [13].
Обзор литературы. Изучение физико-механических свойств грунтов
можно рассматривать как самостоятельное направление исследований, так и в
прикладном аспекте в силу существенного их влияния на другие процессы как
в природных, так и в природно-техногенных системах [1-5, 13-17, 19].
Основной текст. Анализа материалов многолетних исследований влияния
обводнения на физико-механические свойства грунтов на территории
Мордовии показывает, что на нарушение структуры грунта большое влияние
оказывают непрерывность и длительность фильтрации. При кратковременной
сезонной инфильтрации атмосферных осадков нарушение структурных связей
незначительно, и после прекращения инфильтрации, возможно их
восстановление. В случае инфильтрации производственных вод, в основном
имеющей непрерывный или длительный характер, нарушение структурных
связей имеет устойчивые формы, и восстановление их не происходит.
Изменение физического состояния грунтов при обводнении, прежде всего,
Научные труды SWorld
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выражается в повышении их влажности, объемного веса и показателя
консистенции. Изменение механических свойств грунтов в процессе
обводнения заключается в уменьшении величины модуля общей деформации и
параметров сопротивления сдвигу, а также снижении динамической
устойчивости грунтов, особенно рыхлых.
Обводненные
просадочные
лессовые
грунты
характеризуются
следующими показателями физико-механических свойств: коэффициент
пористости около 0,9, коэффициент уплотнения составляет 0,04-0,05 см2/кг,
модуль деформации — 50-100 кг/см2, угол внутреннего трения — 19-22°,
сцепление — 0,1-0,15, нормативное давление — около 1 кг/см2. Осадка
сооружений при обводнении просадочных лессовых грунтов происходит
длительный период со слабым затуханием во времени.
В результате подтопления некоторые виды песчаных грунтов переходят в
плывунное состояние, а глинистые — в текучее. Плывуны затрудняют и
удорожают работы при расширении действующих предприятий. В процессе
подтопления повышается виброчувствительность песков и супесей рыхлого
сложения, а иногда даже песков средней плотности.
Результаты. Обсуждение и анализ. Сезонный и многолетний типы —
наиболее крупные и в то же время достаточно четкие характеристики
уровенного режима грунтовых вод по времени его проявления. Сезонный
режим обусловлен сезонной ритмичностью метеорологических факторов,
уровня поверхностных водоемов или водотоков, а на застроенных территориях
— влиянием антропогенных факторов. Амплитуды сезонных колебаний уровня
изменяются в широких пределах: от нескольких сантиметров в пустынных
районах с глубоким залеганием водоносного горизонта до 10—15 м в
галечниках горных рек и предгорных шлейфах. Сезонный тип режима
подразделяется на гидрологический, климатический, антропогенно-природный
и антропогенный подтипы. Гидрологический подтип режима обусловлен
влиянием поверхностных водотоков или водоемов. Таким образом,
исследование сезонного типа режима дает возможность установить причины
изменений уровня грунтовых вод, увязать их режим и баланс, а также
подготовить некоторые исходные данные для прогноза уровня.
Многолетний тип режима исследуется для установления степени
гидрогеологической опасности, угрожающей строениям и сооружениям на
исследуемой территории, увязки факторов питания и искусственного дренажа
грунтовых вод. Кроме того, анализ многолетнего режима служит одним из
наиболее достоверных способов краткосрочного, а иногда и долгосрочного
прогноза уровня.
Многолетний режим проявляется в периоды продолжительностью свыше
10—15 лет. Он обусловлен многолетними ритмическими изменениями осадков,
испарения, водоносности рек, озер и антропогенных факторов. Амплитуда
естественных многолетних колебаний уровня может в два-три раза и более
превышать амплитуду естественных сезонных колебаний. Под влиянием
антропогенных факторов эта разница иногда увеличивается в десятки раз.
Устойчиво-благоприятный подтип режима распространен на хорошо
Научные труды SWorld

5

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 20. Выпуск 2(39)

Геология

естественно дренированных территориях, в пределах которых уровень
грунтовых вод находится намного ниже критической глубины. Строительство
не вызывает устойчивого многолетнего подъема уровня. Защитных
мероприятий не требуется.
Неустойчиво-благоприятный подтип режима часто проявляется в
слабоводопроводящих породах, подстилаемых более проницаемыми. После
начала строительства уровень грунтовых вод поднимается, затем
устанавливается (в многолетнем разрезе) ниже критической глубины, но близко
к ней. При авариях водонесущих и водосодержащих систем возможен
локальный подъем уровня выше критической глубины. Необходимы разработка
и соблюдение профилактических защитных мероприятий. Этот подтип режима
встречается в молодых городах и поселках городского типа.
Устойчиво-неблагоприятный
подтип
режима
встречается
в
слабоводопроницаемых грунтах мощностью более 20—30 м, подстилаемых
водоупорным слоем мощностью свыше 5—8 м. Уровень грунтовых вод в
многолетнем разрезе и в региональном масштабе устойчиво повышен. На
территориях крупных населенных пунктов и промышленных предприятий
подтопление неизбежно. Необходимы защитные мероприятия на большой
площади. Подтипы многолетнего режима разделяются на классы по отношению
среднемноголетнего годового водозабора грунтовых вод искусственным
дренажем к годовому в системы водопровода, технологического, горячего и
других видов водоснабжения.
Заключение и выводы. Таким образом, оценка изменения физикомеханических свойств грунтов, позволяет решать многочисленные прикладные
задачи в целях устойчивого развития региона [6-12, 18].
Литература:
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАЛИШКОВОГО ВОДОНАСИЧЕННЯ
ПОЛІМІКТОВИХ ПІСКОВИКІВ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ У
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКІЙ ЗАПАДИНІ
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Івано-Франківськ, Карпатська, 15, 76019
Fedoryshyn D.D., Trubenko A.N., Fedoryshyn S.D.,
Potiatynnyk T.V., Gromiak O.A.
DETERMINING THE COEFFICIENT OF RESIDUAL WATER
SATURATION IN POLYMICTIC SANDSTONE OF OIL AND GAS FIELDS
IN THE DNIEPER-DONETS DEPRESSION
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Karpatska, 15, 76019

Анотація. У статті розглядаються результати досліджень залишкового
водонасичення складно-побудованих порід-колекторів Дніпровсько-Донецької
западини (ДДЗ). Основними методами досліджень коефіцієнта залишкового
водонасичення (Кз.в.)є центрифугування, витіснення води гексаном та метод
ядерно-магнітного резонансу. Наведено результати визначення коефіцієнта
залишкового водо насичення поліміктових порід-колекторів кам'яновугільних
відкладів ДДЗ. Висвітлена фізична суть методів досліджень поліміктових
пісковиків та встановлені релаксаційні характеристики їхнього зв’язку із
залишковою водонасиченністю.
Ключові слова: поліміктовий пісковик, коефіцієнт залишкового
водонасичення, час релаксації.
Abstract. The article reviews the research results of residual water saturation in
reservoir rocks with difficult structure at Dnieper-Donets depression (DDD). The
main research methods for coefficient of residual water saturation (Kr.w.) are
centrifugation, water displacement by hexane and method of nuclear magnetic
resonance. It shows the results of determining the coefficient of residual water
saturation in polymictic reservoir rocks Carboniferous sediments DDD. Highlighted
the physical essence of research methods for polymictic sandstone and determine its
relaxation properties due to residual water saturation.
Key words: polymictic sandstone, coefficient of residual water saturation,
relaxation time.
Вступ.
Коефіцієнт водонасиченості порового простору порід-колекторів
визначається за даними геофізичних досліджень свердловин, а також за даними
експериментальних лабораторних досліджень. Визначення коефіцієнта
водонасиченості необхідний для встановлення процесу випробування того чи
іншого пласта-колектора і вияснення його ефективної товщини при проведені
підрахунку запасів.
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Огляд літератури.
За останні роки накопичено великий досвід у вивченні та визначенні
залишкової нафтогазоводонасиченості методами промислової геофізики,
лабораторними дослідженнями керну, а також за результатами фізичного і
математичного моделювання. У цьому процесі значна роль належить
встановленню впливу залишкового водонасичення на фільтраційні властивості
гірських порід. Визначення коефіцієнта залишкового водонасичення порідколекторів є важливою умовою, яка необхідна як для оцінки коефіцієнтів
нафтогазонасиченості порід-колекторів, так і для уточнення їх електричної
моделі. Якщо припустити, що вода, яка насичує поровий простір породи
витісняється вуглеводнями в процесі їхньої міграції, то у поровому просторі
залишається певна її кількість, яка обумовлюється багатьма чинниками, а саме:
структурою порового простору, властивостями пластових вод, питомою
поверхнею, термодинамічними умовами [1, 2]. Залишкова вода займає частину
об’єму порового простору, що суттєво впливає на коефіцієнт
нафтогазонасичення, особливо у поліміктових породах-колекторах.
Вхідні дані і методи.
Враховуючи те, що залишкова вода має різні фізичні характеристики у
залежності від віддалі її знаходження до поверхні твердих частинок і ступеня
зв’язку з ними є ряд способів, які використовують для її визначення. Одним із
таких способів є метод центрифугування, який дозволяє за рахунок зміни
режимів обертання ротора центрифуги (1000-4000 об/хв) визначити залишкову
водонасиченість та побудувати криву капілярометрії [3]. Хімічно зв’язана вода
входить до складу кристалічної решітки матриці і виділити її можна тільки
термогравіметричним способом, шляхом нагрівання зразка породи до
температури більшої 4000С (400-800)0С. Слід зауважити, що при такому
температурному режимі змінюються фізико-механічні властивості породи,
особливо це характерно для складнопобудованих порід-колекторів. Проведені
дослідження вмісту кристалізаційної та хімічно-зв’язаної води у зразках керну
методом диференціально-термічного аналізу (ДТА) і диференціальнотермографічного аналізу (ДТГА), дозволили отримати результати, які
порівнювалися із даними вимірювання еталонів зразків чистих речовин,
моногідрату оксалату кальцію (СаС2О4 Н2О) та карбонату кальцію СаСО3.
Результати досліджень зразків керну, відібраного із складнопобудованих
порід-колекторів, показали, що область кривих, які характеризують зміни
величини залишкової води під дією температури можна розділити на три
інтервали нагріву: а) випаровування і десорбція “вільної” і адсорбційної води T=(65-180)0С; б) дегідратація хімічно зв’язаної кристалізаційної води і
термоокисної деструкції органічної фази у зразках породи - T=(180-575)0С; в)
декарбоксилування і виділення оксиду вуглецю - T=(575-1000)0С.
Оцінити вміст хімічно зв’язаної кристалізаційної води в породі–колекторі
можна, використавши криву термограми, отриману при нагріванні зразка в
межах зміни температур від 1800С до 5750С. Максимальна втрата маси зразка із
змодельованою в ньому залишковою водонасиченістю відбувається при
кінцевій температурі 5000С. Кількість хімічнозв’язаної кристалізаційної води
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при початковій загальній масі 515,1 мг зв’язаної води складає 18,7 мг.
Результати експерименту показали, що вміст кальциту, монтморилоніту,
хлориту, а також наявність у зразках породи органіки призводить до зростання
об’єму зв’язаної води і в процентному відношенні де її кількість змінюється у
межах (3-8)% при зміні Кз.в. від 10 % до 22 %. Для порід-колекторів із вмістом
у матриці породи польових шпатів, каолініту кількість кристалізаційної
хімічно-зв’язаної води є стала і в середньому рівна 0,6 % від загального об’єму
фізично-зв’язаної води.
Таким чином, органічна речовина та полімінеральність матриці породиколектора є одним із чинників формування в їхньому пустотному просторі
залишкового водонасичення. Розрахунки коефіцієнта залишкової води у
пісковиках та алевролітах в більшості випадків проводяться без врахування
кристалізаційної води, що негативно відбивається в подальшому на результатах
інтерпретації даних електричних та радіоактивних вимірювань.
Залишкове водонасичення порід-колекторів вуглеводнів зазвичай
визначають такими методами: центрифугування, напівпроникної мембрани,
фільтраційним, капілярного просочування і випаровування,
а також за
результатами ядерно-магнітного резонансу.
Для кількісного визначення коефіцієнта залишкового водонасичення у
породах-колекторах
складної
будови
із
комплексу
методів,
які
використовуються для визначення цього параметру, можна зупинитися на
трьох способах: а) центрифугування, б) витіснення води гексаном, в) метод
ядерно-магнітного резонансу та електрометрія свердловин.
Визначення залишкової водонасиченості методом центрифугування нами
проводились шляхом вибору оптимального режиму центрифугування для порід
із різними фільтраційно-ємкісними параметрами (коефіцієнтами проникності та
пористості). У результаті досліджень були вибрані наступні режими
центрифугування при використанні центрифуги ЦЛС-ЗІМ. У результаті
дослідження нами встановлено наступні чинники, які обумовлюють зниження
точності визначення залишкового водонасичення, а саме нагрів породи і
центрифуги, що призводить до випаровування води, витісненої із зразка у
процесі центрифугування та сколювання зерен твердої матриці, що також
відбивається на точності визначення Кз.в.
Другий метод витіснення води гексаном, який апробовувався нами на
установці УВПК-1М, характеризується рядом переваг у порівнянні з вище
наведеними методиками, так як процес витіснення флюїду близький до
процесів, які відбувається у породі-колекторі. Перевага цього методу полягає
у тому, що в процесі витіснення є можливість одночасного вимірювання
електричного опору зразка породи і за результатами його зміни можна оцінити
степінь і повноту витіснення води гексаном. Основний граничний чинник, який
характеризує повноту витіснення води є стабілізація величини питомого
електричного опору породи.
Коефіцієнт залишкової води визначається, як відношення об’єму не
витісненої води до повного об’єму води, яка знаходиться у пустотах 100 %
водонасиченого зразка. Результати порівняльного аналізу визначення
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коефіцієнта залишкового водонасичення зразків порід, відібраних із свердловин
Ярошівського і Софіївського родовищ, шляхом центрифугування із наступним
витісненням зв’язаної води гексаном дозволили встановити, що після
центрифугування водонасичених зразків, зв’язана вода виділяється не
повністю. Отже значення Кз.в. визначене за методом центрифугування є
завищеним, що відповідно призводить до викривлення істинного значення
ефективної пористості та коефіцієнтів нафтогазонасичення. Дослідження
можливостей методу пікнометричного зважування показали, що в цьому
процесі вимірюється в основному вода, яка не стискується. Однак процес
пікнометричного зважування є трудоємкий, потребує постійного контролю
температури і густини рідини, яка насичує зразок породи. Не дивлячись на
трудоємкість методу, його можна рекомендувати для визначення
міцнозв’язаної води, зокрема у поліміктових пісковиках кам'яновугільних
відкладів ДДЗ. У матриці такого типу колекторів присутні зерна різних
мінералів, уламки алевролітів та аргілітів. Окрім цього, у процесі пелітизації
зерен польового шпату утворюються глинисті мінерали, які володіють високою
здатністю адсорбувати фізично зв’язану воду. Не врахування цього явища
призводить до завищення коефіцієнта залишкового водонасичення Кз.в., а як
наслідок заниження коефіцієнта нафтогазонасичення. Аналізуючи результати
ядерно-магнітних досліджень керну для визначення коефіцієнту залишкового
водонасичення основна увага нами зверталась на фізичні основи цього методу.
Фізична суть ядерно-магнітних методів базується на здатності гірських порід
намагнічуватися під дією високочастотного електромагнітного поля, в
результаті чого відбувається енергетичний обмін ядерних моментів між собою
або середовищем. Процес повернення вектора ядерної намагніченості у своє
першопочаткове положення після зняття магнітної напруженості зовнішнього
збуджуючого поля називається релаксацією. Спостерігати ефект ядерномагнітного резонансу можна у релаксометрах, що мають стаціонарне постійне
магнітне поле, напруженість якого (Н0), значно менша ніж напруженість поля
збудження. Поле Н0 створюється між тильними частинами підковоподібного
магніту, поле Н1 формується при допомозі котушки індуктивності L, вісь якої
розміщена перпендикулярно до напрямку дії стаціонарного поля. Нижня
границя чутливості за часом релаксації таких релаксометрів складає (3050) мкс, що обумовлено наявністю перехідних процесів, створених полем
збудження напруженості Н1. Така величина порогової чутливості дозволяє
реєструвати сигнал від всієї рідкої фази, яка насичує гірську породу.
Результати досліджень часових характеристик в процесі релаксаційних
сигналів у рідкій фазі, дозволили встановити, що наявність мінералів каолініту,
монтморелоніту, польових шпатів, гідрослюд у поровому просторі породи,
зумовлює рухливість рідкої фази. Відбувається це за рахунок зміни
енергетичного стану молекул рідини, внаслідок взаємодії їх із поверхнею
кожного із зазначених мінералів. Такі зміни досить впевнено відображаються
на формі релаксаційних кривих для різного типу порід.
Дослідження зв’язку залишкового водонасичення складнопобудованих
порід-колекторів із релаксаційними характеристиками, нами проводилось на
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зразках керну різної насиченості. Отримані дані дозволили встановити у
складнопобудованих колекторах наявність декількох релаксаційних компонент,
з притаманними їм амплітудами сигналу вільної прецесії (Асвп) та часом
поздовжньої релаксації (Т1) (рис. 1). Багатокомпонентність релаксаційних
характеристик пояснюється неоднорідністю порового простору зразків гірських
порід, їх мінералогічним складом матриці та величиною залишкового
водонасичення. Для випадку, коли однофазна рідина знаходиться у
однорідному за структурою поровому просторі породи, релаксаційна
характеристика є однокомпонентною, з часом поздовжньої релаксації Т1 50 мс.
А100-А
А100
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2

3

Кп =(8-15) %
Ті =288 мс
/
Т1=88 мс
//
Т2=8 мс
Rs1 =21 с-1
Rs2 =52 с-1
Кв.з=49 %

Кв.з, %
Кв.з. = -0,008Rs +1,601Rs -27,67
2

100
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5
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2
1

200 400 600 800 1000 T, мс

4 20
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1 - мономіктові пісковики
2 - поліміктові пісковики
3 - глинисті пісковики

Т1 - час поздовжної релаксації
А100 - амплітуда сигналу вільної прецесії при 100 % насиченні породи
А - амплітуда сигналу вільної прецесії досліджуваного зразка

Рис. 1. Релаксаційні характеристики порід-колекторів з різним
коефіцієнтом порового простору
В основному, це характерно для високоомних, низькопористих порідколекторів. У породах-колекторах середньої та високої пористості із складною
будовою матриці, що характерно як для пісковиків кам’яновугільних відкладів
ДДЗ, відмічається багатофазність релаксаційних кривих, час релаксації яких
складається із суми часу кожної компоненти. Величина значень часу
поздовжньої релаксації, як видно із результатів досліджень,коливається в
межах від 50 до 160 мс та від 160 до 698 мс і в середньому дорівнює 428 мс.
Різниця у величині поздовжнього часу релаксації першої і другої компоненти
буде тим більша, чим вище пористість зразків, які досліджуються (табл. 1).
Для порід-колекторів різної пористості побудовано релаксаційні криві
(див.рис.1), із яких видно, що у колекторах із пористістю 16 % час поздовжньої
релаксації дорівнює Т1=450 мс при наявності другої компоненти із часом
поздовжньої релаксації Т1=70 мс обумовленої компонентним складом матриці
породи-колектора. У породах із високою об’ємною глинистістю (20-25) % та
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Номер
св.

Таблиця 1
Релаксаційно-часові та петрофізичні характеристики складнопобудованих
порід-колекторів газоконденсатних родовищ ДДЗ
№
п/п

Інтервал
відбору
керна, м

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
5
5
10
10
10
10
10
10
10

3901.0-3909.0
4509.0-4513.0
4735.0-4740.0
3887.0-3890.0
3897.0-3902.0
3933.0-3941.0
3956.0-3962.0
3985.0-3990.0
3990.0-3993.0
3997.0-4000.0

30
31
32
33
34

6
6
6
6
6

3903.0-3908.0
3908.0-3908.0
3960.0-3965.0
3965.0-3969.0
3965.0-3969.0

КоефіціКоефіцієнт
Індекс
єнт попрониквільного
ристості
ності
флюїду
15 2
Кп, %
Кпр∗10 м
IВФ
Ярошівське родовище
1.1
7.8
0.8
3.2
7.4
0.6
3.1
15.8
197.0
10.2
11.6
45.0
9.2
13.5
8.4
1.4
0.0
15.9
189.0
9.7
16.5
185.0
10.2
13.7
63.6
9.7
Софіївське родовище
10.6
75
6.4
16.7
58
12.3
13.5
81
8.4
11.2
70
7.3
11.4
79
7.0

Повздовжній час
релаксації
по компонентах, мс
T1 Iк.
% T1 IIк. %
201
271
256
696
305
416
180
160
113
223

63
68
69
81
100
82
100
100
87
81

75
67
70
125

37
32
31
19

85

18

57
64

13
19

186
322
281
320

78
78
81
89

35
50
45
54

22
22
19
11

поліміктових пісковиках релаксаційна крива є трьохкомпонентною. Перша
компонента характеризує склад матриці породи і глинистість, її час
поздовжньої релаксації змінюється у межах - Т1=10-70 мс. Значення часу
поздовжньої релаксації - Т<10 мс, обумовлене в основному глинистістю і може
бути використано для її якісної оцінки [4]. Друга компонента (середня)
характеризується часом поздовжньої релаксації - Т1=70-260 мс і визначається
структурою порового простору, що може використовуватися для оцінки
структури порового простору складнопобудованих порід-колекторів. Третя
компонента релаксаційної кривої характеризує час прецесії вільного флюїду
Т1=(200-750) мс, що можна використати для оцінки ефективної пористості
колекторів:Кпеф=(1-Кз.в.)Кп та характеру насичення порід-колекторів.
Для порід із вмістом глинистості до 20% релаксаційні криві є двох і трьох
компонентними. Величина коефіцієнта зв’язаної води буде визначатися сумою
вмісту флюїду, розрахованого для кожної компоненти, в той час для порід у
яких глинистість більша ніж 20 % відмічається однокомпонентна крива, яка
характеризує швидкий обмін між зв’язаною і вільною фазою флюїдів. За
отриманими даними побудована залежність між об’ємною глинистістю та
величиною часу поздовжньої релаксації мономінеральних та поліміктових
пісковиків.
Результати. Обговорення і аналіз.
Таким чином, як видно із результатів ядерно-магнітних досліджень, метод
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ядерно-магнітного резонансу є найбільш експресний та ефективний для оцінки
величини коефіцієнта залишкового водонасичення (Кз.в.) за релаксаційними
кривими, які отримані при дослідженні зразків керну, шламу.
Із рисунка 1 видно, що зростання глинистості приводить до зменшення
вільної води від 0,8 д.одиниць до 0,1 д.о., що відповідає зміні поздовжнього
часу релаксації від Т1=150 мсек до Т1=450 мсек.
Заключеня і висновки.
У результаті досліджень можливостей різних методів із визначення
наявності та величини зв'язаної води у породах-колекторах складної будови
було встановлено, що більша частина із них не завжди є ефективною та
достатньо інформативною. Із експериментальних лабораторних методів
найбільшою точністю і достовірністю вимірювання характеризується спосіб
капілярного витіснення залишкового водонасичення. Однак для встановлення
величини фізично- та хімічнозв’язаної води необхідно використовувати більш
інформативні методи. Одним із таких методів є лабораторні способи ядерномагнітного резонансу та термогравіметрії. Апробація результатів досліджень
фізичнозв'язаної води цими методами довели їх високу ефективність та
інформативність.
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CONSIDERING THE STATISTICAL FLUCTUATIONS DURING THE
DETECTION BOUNDARIES OF THE RESERVOIR BY CURVE GAMMARAY LOGGING
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
76019 Ivano-Frankivsk, Carpathian str., 15
Анотація. Дуже часто при інтепретації даних ГДС виникають труднощі
із достовірним встановленням границь пластів. В роботі розглядається
можливість підвищення достовірності визначення границь пластів методом
гамма-каротажу з врахуванням статистичної флуктуації радіоактивного
розпаду.
Ключові слова: гамма-каротаж, границі пласта, статистична
флуктуація, радіоактивний розпад, похибка.
Abstract. Very often during the interpreting data of well logging (GWL) have
problems with reliable boundary of layers. We consider the possibility of increasing
the reliability of determine the boundaries layers by gamma logging, taking into
account the statistical fluctuations of radioactive decay.
Key words: gamma logging, the boundary of layer, statistical fluctuation,
radioactive decay, error.
Вступ. При розбивці геологічного розрізу на пласти та пропластки значний
інтерес представляють непромислові слабко- та сильнозаглинизовані прошарки
пісковиків, що зустрічаються у продуктивній товщі, які необхідно виключити із
підрахунку запасів. Виділити їх геофізичними методами дослідження
свердловин не завжди вдається з причин впливу як геологічних, так і
технологічних чинників. Це обумовлено їх малою товщиною, в результаті чого
вони не фіксуються на кривих більшості геофізичних методів, наявністю
домішок хімреагентів у буровому розчині, які призводять до спотворення
кривих потенціалів самочинної поляризації і методів електричного каротажу,
значним проникнення фільтрату промивальної рідини в пласт тощо. Метод
гамма-каротажу є одним з основних методів, який використовують для
виділення границь пластів. При встановлені границь пластів, які проходять між
двома піками кривої гамма-каротажу виникає питання, чи дійсно дані піки
відповідають в даній точці за кількість розпадів радіоактивних елементів, чи ні.
Зважаючи на це можна помилково виділити прошарок, якого в дійсності у
розрізі не існує (рис. 1). Тому задача виділення границь пластів методом гаммакаротажу з врахування статистичної флуктуації розпадів радіоактивних
елементів є актуальною.
Огляд літератури. Визначення границь пластів за даними методів ГДС є
однією із основних задач інтерпретації каротажних діаграм. Інтерпретацією
даних методів ГДС, втому числі і методу ГК, займались такі вчені, як
Дахнов В.Н., Ітенберг С.С., Латишова Г.М., Вендельштейн Б.Ю. та ін [1, 2, 3].
При вивченні порід-колекторів теригенного типу методом гамма-каротажу
пласти та пропластки доволі чітко виділяються підвищеною інтенсивністю
природної гамма-активності [1, 2, 3]. Однак, точність радіоактивних
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а)
б)
Рис. 2. Приклад визначення границь пластів за даними ГК (а – без
врахування статистичної флуктуації радіоактивного розпаду; б – з
врахуванням статистичної флуктуації радіоактивного розпаду)
вимірювань, в тому числі і гамма-каротажу, залежить від величини
систематичних похибок, випадкових похибок та так званих промахів [4, 5, 6].
Такого роду похибки суттєво впливають на достовірність визначення границь
пластів та пропластків методами радіоактивного каротажу.
Вхідні дані і методи. Розпад радіоактивних елементів є процесом
випадковим. У зв’язку із цим кількість атомів, які розпадаються за однакові
проміжки часу, різна. Відхилення (флуктуація) від середньої кількості розпадів
n може бути різним за абсолютною величиною і знаком. Алгебраїчна сума
окремих відхилень у випадку багаторазових вимірювань при незмінній
кількості радіоактивних елементів наближена до нуля:
(1)
∆n = ∑ (ni − n ) ≈ 0 ,
i

де nі – кількість розпадів, зареєстрована в і-му випадку.
Найпростішою мірою флуктуації величини n при радіоактивному розпаді,
як і при інших схожих фізичних явищах, є дисперсія Dn та середньоквадратичне
відхилення σn (стандарт), або їх відносні величини.
У своїй роботі [5] Є. В. Шпольским доведено, що дисперсія Dn рівна
середньому значенню n , яке встановлене при багаторазовому визначенні
величини n:
(2)
Dn = n ,
а середньоквадратичне відхилення σn і його відносна величина δn рівні:
σ n = n , δn =

σn
n

=

n
=
n

1
.
n

(3)

Із формул (2-3) випливає, що параметр флуктуації радіоактивного розпаду
залежить від імовірності розпаду, кількості радіоактивної речовини і часу
розпаду. Дані формули дозволяють провести оцінку очікуваної похибки
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визначення кількості імпульсів N, які виникають за рахунок статистичного
характеру радіоактивного розпаду і реєстрації випромінювання.
Для визначення похибки середньої кількості імпульсів n за одиницю часу
σ n , тоді, коли тривалість вимірювання t≠1, використовується вираз:
σn =

n⋅t
=
t

N
=
t

n
,
t

(4)

де N – кількість імпульсів, яка зареєстрована за час t;
n=

N
– середня кількість імпульсів за одиницю часу.
t

Отже, для того, щоб встановити чи пік кривої ГК відображає пласт, чи це
просто флуктуація, окремо для кожної кривої необхідно розраховувати
кількість розпадів відхилених від середнього σ n . Визначення часу, протягом
якого здійснюється підрахунок імпульсів необхідно використовувати вираз:
t=

H

υ

,

(5)

де Н – товщина інтервалу, на якому проводився підрахунок імпульсів, м;
υ – швидкість підйому свердловинного приладу, яким проводилась
реєстрація імпульсів, м/год.
Слід зауважити, що чим більший час вимірювання, тим менша похибка
визначення n .
Результати. Обговорення і аналіз. Розпад атомів радіоактивних
елементів підпорядковується нормальному закону розподілу, відповідно для
якого 99,7 % всіх значень відхиляються від середнього n не більше ніж на 3 σ n .
Тому, всі значення, які рівні різниці кількості імпульсів між двома піками
кривої ∆N, менші за 3 σ n є флуктуаціями. Використовуючи вищенаведені
формули, мною було здійснено виділення границь пластів по методу ГК
звичайним способом (рис. 1 а) і з врахуванням статистичної флуктуації
радіоактивного розпаду (рис. 1 б). Із рисунка 1 видно, що не врахування
статистичного характер розпаду радіоактивних елементів призводить до
помилкового виділення пропластка, якого в дійсності у розрізі не існує.
Заключення і висновки. Отже, використовуючи наведені вище
твердження та розрахунки, пропонується з метою підвищення достовірності
визначення границь пластів методом гамма-каротажу враховувати
статистичний характер розпаду радіоактивних елементів.
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ОБГРУНТУВАННЯ КОЛЕКТОРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД
КАРПАТСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ПРОВІНЦІЇ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПЕТРОФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ГАММАСПЕКТРОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Карпатська, 15, 76019
Trubenko A.N., Fedoriv V.V., Khomyn V.R., Avramko L.A.
SUBSTANTIATION RESERVOIR ROCK PROPERTIES CARPATHIAN OIL
AND GAS PROVINCE USING PETROPHYSICAL MODELS OF GAMMA
SPECTROMETRIC RESEARCH
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Karpatska, 15, 76019

Анотація. Петрофізичні дослідження порід-колекторів є невід’ємною
частиною робіт, які виконуються у процесі їх вивчення для підрахунку ресурсів
і запасів вуглеводнів у них. Наведено петрофізичну модель для визначення
об’ємного вмісту основних компонентів порід-колекторів нафти і газу за
даними гамма-гамма методу та спектрометричного гамма-методу.
Встановлені фільтраційно-ємнісні характеристики та встановлений зв’язок
між природною радіоактивністю гірських порід та Сорг в олігоценових
відкладах Карпатської нафтогазоносної провінції.
Ключові слова: порода-колектор, спектрометричний гамма-метод,
гамма-гамма каротаж, тверда органічна речовина.
Abstract. Petrophysical studies of reservoir rocks are an integral part of work
performed in the course of their study to calculate resources and reserves of
hydrocarbons in them. It’s shown petrophysical model to determine the volume
content of the main components of reservoir rocks for oil and gas, according to the
gamma-gamma method and spectrometric gamma method. Established filtrationcapacitive properties and set the connection between natural radioactivity and Corg in
the Oligocene sediments of the Carpathian oil and gas province.
Key words: testing reservoir rock, gamma spectrometric method, gammagamma logging, solid organic matter.
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Вступ. Одним із прогресивних напрямків досліджень порід-колекторів є
ядерно-геофізичні методи, які в останні роки широко використовуються для
визначення природної радіоактивності гірських порід. Вивчення енергетичних
спектрів гамма-випромінювання природної радіоактивності дозволяє вирішити
ряд важливих завдань при пошуках, розвідці та розробці нафтових і газових
родовищ.
Огляд літератури. Олігоценові відклади мають найскладнішу будову в
кайнозойському розрізі Карпатської нафтогазоносної провінції. У складі порід
присутні відмінні за фізичними властивостями компоненти: глинисті, кремнисті
і карбонатні мінерали, тверда органічна речовина (ТОР), пірит, нафта і вода.
Тип колектора тріщинувато-поровий. Густина твердої фази непостійна,
змінюється в межах 2100÷2900 кг/м3, що зумовлено, перш за все, високим
вмістом ТОР [1].
Оцінка пористості теригенних піщано-глинистих колекторів Карпатської
нафтогазоносної провінції методами геофізичних досліджень свердловин (ГДС)
проводиться за даними нейтронного, акустичного і електричного каротажів.
Проте, як показує практика, використання цих методів для зазначених відкладів
є мало інформативним.
Наявність глинистого матеріалу в породі значно ускладнює обробку даних
акустичного каротажу. Облік впливу глинистості є складним при застосуванні
нейтронного каротажу для оцінки пористості теригенних колекторів.
Загалом застосування електричного, акустичного і нейтронного каротажів
для визначення пористості теригенно-глинистих колекторів Карпатської
нафтогазоносної провінції пов’язане зі значними складнощами, перш за все з
важкістю визначення впливу глинистості. Це стало поштовхом для
використання комплексу методів гамма-гамма методу і спектрометрії гаммавипромінювань природної радіоактивності та їх спільної інтерпретації.
Методи ядерної геофізики розширили можливість вивчення складу, будови
і генезису гірських порід. Висока геологічна і петрофізична інформативність у
визначенні природної радіоактивності гірських порід досягається із
застосуванням спектрального гамма-методу [2, 3].
Вхідні дані і методи. Природне гамма-випромінювання – це наслідок
переходу атомного ядра в енергетично стійкіший стан із вивільненням
надлишкової енергії у формі випромінювання гамма-квантів. Цей процес є
результатом самочинного радіоактивного розпаду ядер. Радіоактивний розпад
ядра супроводжується вивільненням чи захопленням елементарних або
складних частинок з подальшим перетворенням цих ядер в інші з різними
порядковими номерами, а в деяких випадках – з різними атомними номерами. У
методі природної радіоактивності реєструється гамма-випромінювання, яке
отримується в результаті радіоактивного розпаду ядер елементів, які складають
скелет гірської породи.
При розпаді радіоактивних елементів випромінюються альфа-, бетачастинки та гамма-кванти, причому випромінювання гамма-квантів не є
самостійним актом, воно супроводжується альфа- або бета-розпадом ядер
елементів.
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Природна радіоактивність гірських порід, в основному, зумовлена
наявністю в них природних радіоактивних елементів – урану 23892U і продукту
його розпаду 22688Ra, торію 23290Th та радіоактивного ізотопу калію 4019K. Інші
радіоактивні елементи (рубідій 8737Rb, самарій 147162La, лютецій 17671Lu та ін.)
характеризуються великими періодами піврозпаду, малими концентраціями в
гірських породах, тому суттєвого значення для сумарної природної
радіоактивності вони не мають.
Серед осадових утворень пониженою радіоактивністю характеризуються
хемогенні відклади (ангідрити, гіпси, кам’яна сіль, за виключенням калійної
солі), а також чисті піски, пісковики, вапняки і доломіти. Максимальною
радіоактивністю характеризуються глини, глинисті та бітумінозні сланці,
фосфорити, а також калійні солі.
Високорадіоактивні
різновиди
зустрічаються
і
серед
чистих
незаглинизованих пісків, пісковиків і вапняків, якщо дані породи збагачені
моноцитом, карнотитом, глауконітом, польовими шпатами та іншими
мінералами, які містять радіоактивні елементи.
У деяких випадках радіоактивність гірських порід підвищується у
результаті насичення їх пластовими водами, що збагачені ураном і радієм,
наприклад хлоркальцієвого та, особливо, сульфідно-барієвого типів.
З метою оцінки фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів
нами побудовано петрофізичну модель з використанням даних гаммаспектрометрії, яка пов’язує об’ємний вміст природної радіоактивності
елементів (а також густину) з компонентами порід-колекторів (флюїд,
глинистий матеріал, органічна речовина).
Петрофізична модель описується рівнянням зв’язку геофізичних
параметрів з об’ємним вмістом компонентів. Конкретний вигляд системи
рівнянь залежить від комплексу методів ГДС і кількості компонентів у пласті.
Нами пропонується петрофізична модель для визначення об’ємного вмісту
основних компонентів порід-колекторів нафти і газу за даними гамма-гамма
методу і спектрометричного гамма-методу.
Петорфізична модель має наступний вигляд:

де
– вхідний петрофізичний параметр (об’ємний вміст K, U, Th;
сумарний вміст природних радіоактивних елементів в одиницях уранового
еквівалента), частки одиниць;
m – індекс компонента (флюїд, глинистий матеріал, органічна речовина,
мінеральний склад матриці породи);
– об’ємний вміст компонента, частки одиниць;
– мінералогічна густина компонента, кг/м3;
матриця петрофізичних характеристик компонентів породи
(таблиця 1).
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Таблиця 1
Матриця петрофізичних характеристик для інтерпретації даними гаммагамма методу і спектрометрії гамма-випромінювань природної
радіоактивності в олігоценових відкладах Карпатської нафтогазоносної
провінції
n
m
1 – скелет
2 – ТОР
3 – глина
4 – флюїд
1
K, %
1
0
1.5
0
-4
2
U, 10 %
6
450
10
0
4
3
Th, ·10- %
0.5
0
25
0
3
3
4
σ ·10 кг/м
2.73
1.1
2.63-2.72
0.8
Зміна густини твердої фази порід олігоценових відкладів пов’язана з
високим вмістом і різновидами твердої органічної речовини, густина якої
(близько 1000 кг/м3), що значно менша густини твердої фази (рис. 1).

Рис. 1. Залежності густини породи (1) і об’ємного вмісту керогену (2) від
масового вмісту керогену
Результати. Обговорення і аналіз.
Мінералогічна
густина
полімінеральних
компонентів
становить
3
2640÷2710 кг/м (гірська порода не вміщує ТОР). Діагностика типу
переважаючого глинистого мінералу (за співвідношенням K/Th) показує, що в
глинистому матеріалі найбільш розповсюдженим мінералом є каолініт
(60÷20 %) [4, 5].
Гідрослюда і хлорит (5÷45 %) зустрічаються як і в цементі, так в глинах,
які перекривають і підстилають породи-колектори. Густина каолініту і
гідрослюди відповідно становить 2630 і 2810 кг/м3.
Густина флюїду, що заповнює пористе середовище олігоценових відкладів
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залежить від характеру насичення пласта, температури і тиску в пласті та інших
чинників. Результати численних аналізів проб нафти свідчать, що густина
нафти змінюється в межах 770÷870 кг/м3 [6].
Густина твердої органічної речовини в породах олігоценових відкладів
коливається σтор = 1000÷1200 кг/м3. Дослідження бітумних глин в інших
нафтогазоносних провінціях світу вказують на те, що густина органічної
речовини становить 1050÷1100 кг/м3 [7-10]. Таким чином приймаємо густину
органічної речовини σтор = 1050 кг/м3.
Інші петрофізичні дані отримані за результатами гамма-спектрометричних
досліджень взірців керну олігоценових відкладів.
Заключеня і висновки.
У результаті виконаних досліджень встановлено, що пористість в
олігоценових відкладах Карпатської нафтогазоносної провінції змінюється в
межах 2÷20 %. У середньому по розрізу коефіцієнт пористості становить
Кп = 3.5 %. Дещо понижена мінералогічна густина (σ = 2150÷2400 кг/м3), як
вже згадувалось, вказує на наявність у породах значного вмісту ТОР (до 30 %).
Високий вміст ТОР припадає на високобітумінізовані глинисті різновиди порід.
Встановлений зв’язок між природною радіоактивністю гірських порід і Сорг.
Причому вміст ТОР контролюється мінеральною густиною матриці породи
(рис. 1). Середнє значення коефіцієнта твердої органічної речовини по розрізу
складає для олігоценових відкладів 12.8 %. Вміст глинистого матеріалу в
породі достатньо стабільний по всьому розрізу (Кгл=80÷70 %). Ці пласти,
можливо, є локальними покришками.
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Анотація. На територія Тарасівської ділянки проведені детальні геологознімальні роботи, а також виконано значний об’єм пошуково-розвідувального
буріння та сейсмічні дослідження. Проте, виконані пошуково-розвідувальні
роботи не дали промислового припливу вуглеводнів з крейдових відкладів.
Детальний та усесторонній аналіз проведених робіт показав, що основна
причина негативних результатів полягає в тому, що при складанні геологічного
проекту не було передбачено розкриття на глибинах більше 4300 м горизонтів
з аномальновисокими пластовими тисками, які перевищують у 1,72 рази
гідростатичний тиск (за проектом перевищення складало лише 1,15). Це
призвело до того, що своєчасно не були передбачені технологічні заходи, які б
забезпечили нормальний процес буріння та освоєння свердловин, а також
обрана не оптимальна (глибокозанурена) ділянка для вивчення перспектив
нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів.
Ключові слова: геолого-знімальні роботи, пошуково-розвідувальні роботи,
негативних результатів буріння свердловин, аномальновисокий пластовий
тиск.
Abstract. In the Tarasivska areas performed detailed geological and surveying
work and made a significant amount of exploration drilling and seismic research.
However, search and exploration working have not given industrial inflow of
hydrocarbons from Cretaceous sediments. Detailed and comprehensive analysis of
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the work showed that the main reason for the negative results is that the preparation
of the geological project did not provide disclosure at depths greater than 4300 m
horizons with abnormally high reservoir pressure that exceeds 1.72 times hydrostatic
pressure (project excess was only 1.15). This led to what did not provide timely
technological measures that would ensure the normal process of drilling and
development wells and elected not optimal (deeply immersed) area to explore
prospects for oil and gas Lower Cretaceous.
Key words: geological surveying work, exploration, drilling negative results,
abnormally high reservoir pressure.
Вступ. Територія Тарасівської ділянки в приповерхневих умовах вивчена
відносно добре. Тут проведені детальні геолого-знімальні роботи, а також
виконано значний об’єм пошуково-розвідувального буріння та сейсмічні
дослідження. В околиці с. Шевченково пробурена найглибша в Українських
Карпатах параметрична свердловина 1-Шевченково, глибиною 7520 м.
Перші знімальні роботи 1885-1911 рр. в масштабі 1:75000 тут проводили Е.
Дуніковський (лист Долина), Ю. Гжибовський (лист Болехів), Р. Зубер (лист
Сколе), які увійшли до загального Геологічного Атласу Галичини.
Наступні, як детальні, так й узагальнюючі дослідження проводили такі
геологи, як: В. Тейсейре, В. Уліг, Я. Новак. Р. Зубер, К. Толвінський,
К. Яблонський, Г. Свідзінський та ін. Працями того періоду були закладені
основи стратиграфічного поділу крейдового і палеогенового флішового
комплексу та в загальних рисах з’ясована геологічна будова Сколівського
покриву (плащовини) та Кросненської зони (Центральна Карпатська депресія).
Детальними зйомками масштабу 1:25000 покривається більша частина
Зовнішніх Карпат та їх Передгір’я. Геологічні зйомки масштабу 1:25000 були
проведені: в 1947 р. на площах: Княжелука (С.І. Козмін) і Долина (В.В. Глушко,
C.O. Грико); в 1950 р. в межиріччі Стрий-Сукель (С.М. Колядний); в 1951 р. на
ділянці Болехів (М.О. Лугінін) та в 1953-1954 рр. на площах Побук-Поляниця
(Ф.П. Темнюк) і Мислівка-Бескид-Кляуза (А.Г. Жураковський). Зйомки
масштабу 1:50000 на Тарасівській площі проведено в 1955 р. О.Л. Арцабкою та
Л.В. Монаковою, а на прилеглій території А.Г. Жураковським. Комплексна
державна геологічна зйомка масштабу 1:50000 на площі Витвиця-Ілемня
виконувалась на протязі 1960-1961 рр. під керівництвом М.А. Діденко.
Основний текст. Тарасівська площа (рис. 1) приурочена до Скибової зони
Карпат, яка насунена на моласовий комплекс Передкарпаття. Її північно-східна
межа на денній поверхні проходить по тектонічному контакту менілітових,
рідше поляницьких відкладів. Загальна товщина насунутого покриву
збільшується на південний-захід, досягаючи на віддалі 10-20 км від північносхідного краю зони 5-7 км. Тарасівська структура підготовлена до пошукового
буріння по умовному відбиваючому сейсмічному горизонту покрівлі нижньої
крейди за результатами робіт сейсмопартій №56/83 і 56/85 і представлена у
вигляді крупної асиметричної антикліналі насувного типу, ускладненої
поперечними порушеннями, з крутим зрізаним північно-східним крилом і
більш пологим південно-західним. Склепінна частина Тарасівської структури в
межах двох уособлених малоамплітудними скидо-зсувами блоків, оконтурена
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ізогіпсами -4400 і -4600 м. Південно-західне крило структури занурюється до
відміток -6800 м.
Площа структури (рис. 1) обмежена контурами порушень і ізогіпсами 5000 м в північно-західному і -5200 м в південно-східному блоках складає 21
км2 (9.8 км х 2 і 3,9 км х 1,5). Амплітуда близько 500 м.
Пошукова свердловина 2-Тарасівска проектною глибиною 5600 м і
проектним горизонтом – спаська світа нижньої крейди, пробурена в склепінній
частині Тарасівської нижньокрейдяної структури з метою вивчення геологічної
будови глибокозалягаючих структур Скибових Карпат, зміни товщин і
колекторських властивостей порід, а також їх нафтогазонасиченості.
У розрізі свердловини 2-Тарасівська за результатами інтерпертації даних
ГДС виділено чотири водонасичені інтервали, один у менілітовій світі (489-690
м) і три у стрийській світі (1667-1685; 2325-2364; 4241-4248 м), а також два
газонасичені інтервали у стрийській світі (1705-1787 м; 2024-2137 м). У процесі
випробування свердловини були отримані припливи газу з відкладів стрийській
світі в інтервалах: 1600-1655 м – 2,5 тис. м3/добу; 1710-1750 м – 2,5 тис.
м3/добу; 2024-2136 м – 1,5 тис. м3/добу; 3090-3178 м – 0,7 тис. м3/добу; 32663322 м – 2,0 тис.м3/добу.
У процесі буріння свердловини 2-Тарасівска в інтервалі 4388-4408 м було
зафіксовано ріст механічної швидкості, збільшення сумарного вмісту газу в
буровому розчині до 80%, збільшення об’єму промивної рідини і зростання
водовіддачі до 20-32 см3/30хв. Обважнення розчину позитивних результатів не
дало, при зупинках циркуляції промивної рідини свердловина переливала
пластовою водою густиною 1150-1170 кг/м3 з дебітом 2 м3/год.
Розрахований пластовий тиск на вибої становить 75 МПа, коефіцієнт
аномальності 1,72, в той час як геологічним проектом в інтервалі 3000-4950 м
очікувалось розкривати відклади з пластовим тиском на 15% більше
гідростатичного.
Застосовані технологічні заходи з метою створення умов для подальшого
продовження буріння свердловини не дали позитивних результатів.
Водопрояви було ліквідовано тільки після установки ізоляційного цементного
моста в інтервалі 3567-3380 м. Після цього були розпочаті роботи з
випробуванню свердловини.
У свердловині 2-Тарасівска при проектній глибині 5600 м планувалось
пробурити з відбором керну 600 м. В основному у нижній частині розрізу для
висвітлення відкладів глибинної Тарасівської складки.
Фактично при досягнутій глибині 4408 м відібрано керн з єдиного
інтервалу 2718-2722 м, винос керну становить 2,3 м. Опис керну: Аргіліт сірий,
щільний, слюдистий некарбонатний, тріщини заповнені кальцитом. Мергель
сірий, мікрозернистий. Керн на дослідження не направлявся.
Відбір шламу виконувався згідно з ГТН через 3 м проходки.
У свердловині 2-Тарасівска проведено випробування п’ятьох об’єктів у
відкладах стрийської світи через 245 мм технічну колону за допомогою ВПТ із
записом процесу дослідження за допомогою глибинних манометрів.
Научные труды SWorld

25

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 20. Выпуск 2(39)

Научные труды SWorld

Геология

ISSN 2224-0187
26 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 20. Выпуск 2(39)

Геология

Необхідно зауважити, що поставлені у геологічному проекті завдання
більше підходять до параметричної свердловини, ніж до пошукової, але у
даному випадку це не має принципового значення, оскільки об’єкт –
Тарасівська глибинна складка не була розкрита свердловиною.
Висновки. Основною причиною негативних результатів опошукування
Тарасівської площі є те, що вирішення проблеми дослідження перспектив
нафтогазоносності відкладів нижньої крейди було почато власне з неї, де ці
відклади пов’язані з значними глибинами (інтервал 4950-5600 м), хоча існують
ділянки, де ці відклади залягають на значно менших глибинах, а саме в
межиріччі Опора і Дністра, між населеними пунктами Сколе і Стрілки.
Головна ж причина полягає в тому, що при складанні геологічного проекту
не було передбачено розкриття на глибинах більше 4300 м горизонтів з
аномальновисокими пластовими тисками, які перевищують у 1,72 рази
гідростатичний тиск (за проектом перевищення складало лише 1,15). Це
призвело до того, що своєчасно не були передбачені технологічні заходи, які би
забезпечили нормальний процес буріння свердловини, хоча і у цьому тепер є
сумніви. Можна очікувати, що у відкладах нижньої крейди пластовий тиск буде
понад 100 МПа, а температура понад 150° С.
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THE BITUMENS. SOME NEW PROPERTIES
Russian state geological prospecting University,
Moscow

Аннотация. Изучением битумов завершена трилогия
в описании
каустобиолитов: нефтей, углей и битумов (без нефти). Проведённый анализ
битумов из различных регионов мира позволил найти ответы на некоторые
вопросы их происхождения.
Компенсационный анализ показал, что все битумы произошли из одного по
составу источника с параметрами: Сo = 86,76%; Нo =12,23%; (O+N+S)o =
(1,08)%;
его
молекулярный состав характеризуется величинами
концентраций: 1) Cmo1 = 25,34%; Hmo1= 45,83%; 2) Cmo2 = 14,30%; Hmo2 =
18,93% (?).Эти значения соответствуют ближним рядам углеводородов:
1. ~CnH2n –алкены (нафтены) ~57%;
2. ~CnHn+4,6 –сложные арены (ароматика?) ~28,6%.
Состав компонентов описывается значениями: Мсо = 21,48%; Смо =
51,26%; Асо = 27,44% (Σ = 100,18%); установлены исходные содержания
смол: смолы бензольные – 24,55% и смолы спиртобензольные – 16,91%.
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Ключевые слова: битум, нефть, асфальтены, происхождение битума,
уравнение компенсации, компонентный состав.
Abstract. The study of bitumens completed the trilogy in the description
caustobioliths: crude oils, coals and bitumens (without oil). The analysis of
bitumens from different regions of the world allowed us to find the answers to some
questions of their origin.Compensation analysis showed that all the bitumen has
occurred from one composition of the source with the following parameters: Co =
86,76%; Ho=12,23%; (O+N+S)o = (1,08)%; its molecular structure is characterized
by values of concentrations: 1) Cmo1 = 25,34%; Hmo1= 45,83%; 2) Cmo2 = 14,30%;
Hmo2 = 18,93% (?). These values correspond to the middle ranks of hydrocarbons:
1). ~CnH2n –alkenes (naphthenes) ~57%; 2). ~CnHn+4,6 –complex arena (aromatics?)
~28.6%. The component composition is described by values: oils = 21,48%; tar =
51,26%; asphaltenes = 27,44% (Σ = 100,18%); set benzene tar– 24.55% and sertab –
benzene tar – 16,91% were allocated among tar.
Keyworlds: bitumen, oil, asphaltenes, the origin of the bitumen, the
compensation equation, component composition
Введение.
Ранее в работах [1, 2, 3] рассмотрены некоторые эмпирические свойства
нефти и углей с использованием новой технологии (методики) обработки
фактического материала и его интерпретации: метод компенсационных
уравнений [4]. Это позволило осветить проблему состава протовещества нефтей
и углей, т.е. затронуть проблему об источниках вещества, весьма важной темы
для геологов. Детально ответы на эти вопросы описаны в работах [2, 3].
Учитывая эти результаты, ниже продолжен анализ каустобиолитов, в
частности, битумов на основе той же технологической схемы с целью изучения
возможности получения информации о составе протовещества битумов, т.е.
вещества, изменение которого привело к образованию современного битума.
Объектами исследований явились заимствованные из литературных
источников анализы битумов, включающие, в зависимости от автора,
элементарный состав – содержания C и Н, а также (O+N+S), единичные
анализы O, N, S из-за их малого количества не учитывались; компонентный
состав – масла, смолы и асфальтены, изредка (О.А. Радченко, Н.А. Успенский и
др.) определялись карбоиды, концентрация которых достигала 100%; в
отдельных случаях компонентный состав битума объединял только твёрдые
углеводороды, жидкие компоненты, асфальтово-смолистые вещества;
концентрации элементов приведены в %; иногда молекулярные концентрации
C и Н в эмпирических формулах, рассчитанных авторами цитируемых работ
по результатам элементарного состава. Образцы отобраны из различных
регионов мира:
Азербайджан, Албания, Англия, Белоруссия, Боливия,
Германия, Грузия, Индия, Канада, Китай, Куба, Норвегия, Польша, Россия,
Румыния, Сицилия, США, Украина, Чехословакия, а также древние и
современные осадки
морей
Каспийского, Азовского, Антарктики,
Атлантического и Индийского океанов. Основные источники материалов работы А.М. Акрамходжаева и др. (1966), П.Ф. Андреева и др. (1955) , Н.Б.
Вассоевича и др.(1955), В.В. Вебера (1960, 1966, 1973), З.Л. Маймина и др.
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(1955), О.А. Радченко и др. (1955), К.Ф. Родионовой и
Успенского и др. (1964) и др. В табл.1 отражён объём
фактического материала .

др. (1954), В.А.
использованного

Объём фактического материала.
№№
Авторы
Объекты анализа
п.п.
Общее Состав
Состав
Состав коколиче- элемен- компомпонентов
ство
тный
нентный формулы
проб
эмпирической
1
Вебер-1
242
204
93
16
2
Вебер-2
24
289
221
145
3
Успенский-1
114
99
114
4

Успенский-2

5

Андреев

6

Маймин

7
8

115

115

43

41

41

-

Радченко

28
19

28
7

28
-

Вассоевич

10

10

-

Итого

858

725

309

Таблица 1.
Источники

[5]
[6]
[7]

-

[7]

-

[9]

-

[8]

-

[11]

-

[10]

138

В.В. Вебер не учитывал петрографию битумов. Другие исследователи
(В.А. Успенский и другие) изучали природные петрографические разности:
асфальтены, асфальты, кериты, мальты, оксикериты и пр.
Все авторы рассматривали битумы в узком смысле, т.е. в основном без
нефти. В.В. Вебер изучал только бензольные вытяжки, которые затрагивали от
40 до 95% массы битума. А.М. Акрамходжаев и др. – хлороформенные, [21] –
хлороформенные и ацетоновые вытяжки и пр. Иногда выделялись битумы
типов A, B, C, A+C [21, и др]. Причём никогда не проводилось сопоставление
результатов этих вытяжек. Разделение компонентного состава битумов
проводилось по схеме У.Ричардсоном, усовершенствованной в 1925 г. И.
Маркуссоном. Все эти разности выделялись не по химическому составу, а по
методам их выделения, что отмечал ещё И.М. Губкин (1932 г.); это разделение
является достаточно грубым, оно не учитывало разновидности масел, смол и
антраценов. Так разные авторы выделяли смолы акцизные, силикагелевые,
спиртобензольные, бензольные, спирто-толуольные; смолы, не растворимые в
ацетоне, и пр., т.е. методическое единство не соблюдалось. Обычно от
асфальтенов не отделяли кислоты асфальтогеновые и их ангидриты, а также
карбоиды. Изредка определялись числа кислотности (отражают количество
Научные труды SWorld

29

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 20. Выпуск 2(39)

Геология

карбоксильных групп), омыления (определяют сложноэфирные группы), что
позволяло оценить эфирные числа, а значит, и количество связанных жирных
кислот, но их виды не определялись, хотя среди них выделяются насыщенные
CnH2n+1COOH и ненасыщенные CnH2n-mCOOH (m≥ 0) разности. Таким образом,
данная классификация – не научная, а технологическая. Естественно, что это
затрудняет их интерпретацию и научный анализ результатов, хотя на основе
этого поверхностного и примитивного изучения битумов пытались решать
проблему их источников и происхождения.
Формирование выборок осуществлялось по характеру их компоновки на
диаграммах в соответствующих координатах так, чтобы эти компоновки (или
корреляционные множества, т.е. множества, элементы которых связаны
линейной корреляцией) имели минимальную поперечную дисперсию. Попытка
учёта литологии вмещающих пород оказалась безуспешной.
Основные результаты анализа битумов.
Числа кислотные и омыления.
Число кислотности (ЧК) отражает количество свободных жирных кислот,
число омыления (ЧО)- сумму свободных и связанных жирных кислот в битуме.
Разность ЧО – ЧК называется эфирным числом (ЭЧ) и отражает количество
связанных жирных кислот (состав не известен). Информацию о связи между
ними в открытом доступе найти не удалось. На рис.1Б по материалам [7]
приведена диаграмма, показывающая линейную связь между ними, говоря, что
свободные жирные кислоты тесно ассоциируют с упомянутыми
выше
связанными жирными кислотами. В то же время никакой связи между
параметра ЧК и ЧО с одной стороны и количеством масел с другой не
установлено (рис.1А). Как видно из рис.1Б, выделяется три типа связи
междужирными кислотами, отражаемыми уравнениями:
ЭЧ1=1,688ЧК1 -2,549 (44%),
ЭЧ2 = 3,765ЧК2 - 21,25 (38%),
ЭЧ3 = 18,164ЧК3 - 65,85 (18%).

Рис. 1. Линейная связь между маслами, числами кислотности (ЧК)
и эфирности (ЭЧ).
Если связь между ЭК и ЧК выражается уравнением ЭЧ = аЧК + А, то связь
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между ЧК и ЧО – уравнением ЧО = (а+1)ЧК + А.
Элементарный состав битумов.
Всего создано 52 выборки, элементы которых связаны уравнениями H =
aC + B . В большинстве случаев параметр a > 0, только в 9 (16,7%) - a< 0.
Из-за малости данных связь последних с особенностями состава осадков
установить не удалось. В табл. 2 приведены некоторые примеры уравнений
связи (названные элементарными уравнениями), в последнем столбце отмечены
количества точек, попавших на линию корреляции. Рис.2. иллюстрирует
подобные диаграммы. Угловые коэффициенты прямых линий (параметр a)
колеблются около единицы и изменяются в небольших пределах. В табл.3 и на
рис.2 приведены примеры связей между элементами - С – (O+N+S). Всего
собрано 40 выборок. Здесь отмечаются хорошо выраженные уравнения
(O+N+S) =cC + D . Обычно угловые коэффициенты c< 0, хотя имеются и
обратные соотношения (3 выборки- 7,5%). Подобные зависимости ранее
отмечались, но широкого внимания они не привлекли.
Таблица 2.
Примеры уравнений связи между содержаниями С и Н.
Файл
Породы, регион
Уравнения связи
Точки,
кол-во
Вебер-1. Отложения Каспия
Н = -0,998С+ 99,82
6
Вебер-1. Карбонатные осадки
Н = -0,949С +95,43
11
Вебер-1. Современные карбонатные Н = 0,422С - 19,91
8
илы Каспия
Вебер-1. С.з.алеврол. Ц.Кобыстана
H = 0,409C - 21,66
7
Вебер-1. Глинисто-алевролит, глины H = 0,133C + 0,430
11
Центр.Кобыстана
Вебер-1. Майкопские отложения
H = 0,211C - 6,248
12
Вебер-1. Верх.отдел продукт. толщи H = 0,092C + 4,191
14
Вебер-1. Продук.толщи Апшерона H = 0,176C - 2,696
13

Рис.2. Корреляционная диаграмма распределений точек содержаний С и Н
в песчано-алевритовых осадках восточного шельфа Южного Каспия [5].
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Таблица 3.
Примеры уравнений связи между содержаниями С и (O+N+S).
Породы, регион
Уравнения связи
Точки, источник
кол-во анализов
С.з.алеврол.Ц. Кобыстана
(O+N+S) = 1,012C - 74,54
13
[5],таб.
Глин.алевролит, глины
(O+N+S) = -1,144C + 100,4
11
[5]
Центр. Кобыстана
Ниж.отдел продукт.толщи (O+N+S) = -1,076C + 95,38
10
[5]
Верх.отдел продукт.толщи (O+N+S) = -1,092C + 95,80
14
[5]
Продук.толщи Апшерона (O+N+S) = -1,185C + 103,4
13
[5]
Прод.толща зап. Апшерона (O+N+S) = -1,085C + 96,60
10
[5]
больших глубин
Прикаспийско-кубинские
(O+N+S) = -0,994C + 89,36
13
[5]
фации продуктивн. толщи
Породы ленгебизской фа(O+N+S) = -1,164C + 101,6
13
[5]
ции продуктивной толщи
Красноцветная толща
(O+N+S) = -1,204C + 104,1
12
[5]
Котур-Тепе
Поскольку используются замкнутые величины концентраций x, y и z, в
которых x + y + z = 100%, то между параметрами связей намечается
определённая зависимость. Установим её:
Известно множество значений x, y и z, причём, x + y + z = 100; элементы
этого множества попарно связаны элементарными уравнениями
1). y = аx + B;
2). z = сx + D;
Здесь [B] = [D] = [x] = [y] = [z]; [a] = [c]; [B] ≠ [a], где [K] обозначает
размерность величины К.
Если прямые (1) и (2) образуют пучок прямых линий, т.е. они проходят
через единственную общую точку с координатами Xo, Yo, Zo ,то их
положение описывается компенсационными уравнениями [4]
3).B = -(Xo)а + (Yo);
4).D = -(Xo)с + (Zo),
причём также Xo+ Yo+Zo =100. Отсюда Yo = 100 - Xo - Zo, и, подставив его в
уравнение (3), получаем B= -аXo +100- Xo -Zo. Преобразование последнего
дает
5).100 – B = (1+а) Xo + Zo.
Сопоставив (4) и (5), получаем
D + B = 100;
(6)
a + c = -1.
На рис. 3 показаны диаграммы, иллюстрирующие действенность
уравнений (6). Дальнейшим этапом изучения элементарных анализов является
построение компенсационных диаграмм по теории [4]. Эти диаграммы
показаны на рис.4.
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Рис.3. Связь между параметрами элементарных уравнений битумов.
a, c –угловые коэффициенты; B и D- свободные члены.
Выделяются две выборки. Для оценки
их достоверности были
использованы сопоставления с уравнениями (6). Эта операция выявила, что
прямая линия (2) (на рис.3 ей соответствуют полые квадратики), скорее всего,
является случайной, поскольку, как видно на рис.3, эти полые квадратики
резко отскакивают
от основной линии, полностью соответствующей
уравнениям (6). Таким образом,
компенсационные
уравнения имеют
окончательный вид:
B = -86,75a + 12,23;
D = -86,65c + 1,08.

Рис.4. Компенсационные уравнения по элементарному составу битумов.
В этих уравнениях сумма параметров имеет вид: Сo + Нo + (O+N+S)o =
86,76 + 12,23 + (1,08) = 100,7 (теоретически - 100%).
Компонентный состав.
Строились диаграммы вида:
Ас= (A)Mc+ (B);
См= (С)Мс + (D);
Ac = (F)Cм + (G).
Здесь См- смола, Мс- масло, Ас- асфальтены; (A), (C), (F) – угловые
коэффициенты; (B), (D), (G) – свободные члены.
На рис. 5 [6, табл.35]приведены примеры совместного поведения этих
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компонентов. Для связи Ac = (F)Cм + (G) получено 39 выборок, Ас= (A)Mc+ (B)
– 37 и для См= (С)Мс + (D) – 27 выборок. На рис.5, 6 представлены
случаи, при котором связи выявлены для всех трёх пар компонентов, но чаще
всего полный набор связей не устанавливается; больше всего связей, причём
обратных, найдено для пары Ac – Cм; практически всегда (F) < 0 (см. рис.5).

Рис.5. Совместное поведение компонентов битума рифовой фации
среднего девона Южного Предуралья (различные известняки (I подтип).
На рис.6 показан второй подтип поведения компонентов. Поскольку
имеется большое количество уравнений связи, то была сделана попытка
построения компенсационных диаграмм, представленных на рис.7. При
обозначении диаграмм на первом месте стоит компонент, концентрации
которого откладывались по оси Х. Методически правильно строить эти
диаграммы по выборкам, для которых имеются все три уравнения. С этой
целью была проведена чистка базы данных и выявлено всего 15 выборок,
каждая из которых описывалась всеми тремя уравнениями. Обязательно
проверялось также соответствие диаграмм уравнению (6).

Рис.6. Совместное поведение компонентов битума
красноцветной толщи Челекена [5,табл.37]
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Рис.7. Компенсационные диаграммы по компонентным составам
битумов.
Отскочившие при этом точки показаны полыми квадратиками. Диаграммы
одинарные, соответствуя одному источнику формирования битума. Состав
компонентов в источнике отражается значениями: Мсо = 21,48%; Смо = 51,26%;
Асо = 27,44% (Σ = 100,18%).
Анализ показал, что все связи во множестве масел, смол и асфальтенов
делятся на три вида, представленные в табл.4.
Таблица 4.
Виды и количества связей в системах компонентного состава.
№№
Виды связи
Количество
п.п.
Угловой коэфСистема
выборок
фициент
Отсутствует
>0 (+) < 0(-)
1 См-Ас
39
28,9%
14,5% 55,6%
2 Мс-Ас
37
30%
1,6% 68,4%
3 См-Мс
27
34,4%.
37,6% 28%
Смолы.
В компонентной системе только для смол выделены технологические
разности – смолы бензольные (См-Б) и смолы спиртобензольные (См-СБ). В
отдельных работах определялись также хлороформенные и ацетоновые
разности [21]. Первые изучались только на 24 объектах в объёме 287 проб.
Количество проб в выборке колебалось от 4-5 до 65 шт. Хлороформенные
(+ацетоновые) вытяжки описаны только в работе [21] в 17 выборках,
содержащих не более 200 проб. Полученные данные позволяют провести
некоторые сопоставления. Для бензольных и
спиртобензольных
смол
частичное сопоставление приведено на рис.8А и 8Б. Из всех выборок только в
8 выборках (~33%) получены линейные уравнения корреляции (рис.8Б).
При сравнении количества бензольных выборок из смол с валовым
количеством этих смол (далее смола-вал), полученным
как сумма
концентраций бензольной и спиртобензольной составляющих, выделены три
группы выборок, представленные на рис.9: А- тесная связь валовой смолы со
смолой спиртобензольной; В- то же, но со смолой бензольной; Б – сразу с
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обоими компонентами. Из-за отсутствия информации о составе этих смол, к
сожалению, детальная интерпретация оказалась невозможной. Точно такая же
ситуация с вытяжками ацетоновой и хлороформенной из битумов. Здесь
выявлена устойчивая положительная связь валового битума с ацетоновой
компонентой, тогда как между самими вытяжками никакой связи не
установлено.

Рис.8. Виды связи между разностями смол. А-в органическом
веществе различных современных морских осадков [11, табл.15]; Бжильные кериты [7, табл.57]; В- компенсационная диаграмма по смолам.
Точки на диаграмме соответствуют номерам строк в таб.5.

Рис.9. Cопоставление содержаний вытяжек из смол с общим количеством
смолы. Источники: А- из [7]; Б - [9]; В – [22].
Компенсационная диаграмма (рис.8В) из-за малости данных получилась
недостаточно чёткой. Возможную связь с литологией иллюстрирует табл.5,
данные которой не позволяют наметить какую-либо закономерность в этом
отношении. Отсутствие такой же связи установлено и на других объектах,
например, в конденсатах некоторых месторождений Днепровско-Донецкой
впадины [22] .
Имеются также редкие определения карбоидов (Кр) (две выборки) [7,
табл. 57, 61]. Связь между компонентами имеет вид: Кр = -1,063Ac + 88,48 (4
пробы) и Кр = -1,386Ac + 91,92 (10 проб). Состав карбоида не известен
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Молекулярный состав.
В некоторых выборках [5, 6, 7] определялись и молекулярные содержания
С и Н, что позволило составить эмпирические формулы битумов. Всего изучено
16 выборок, или ~23% от объёма выборок, в которых определялись углерод и
водород. Все эти выборки приведены в табл.6. В ней Cm и Hm – концентрации
углерода и водорода в молекулярной форме, а на рис. 10- компенсационная
диаграмма.
Согласно рис.10 выделяются два семейства выборок с уравнениями B1=
-25,34A1 + 45,34 и B2=-14,30A2 + 18,93 , индивидуальные графики выборок
проходят через общие точки: 1) Cmo1=25,34; Hmo1= 45,83%. и 2) Cmo2 = 14,30 и
Hmo2 = 18,93%. Эти значения соответствуют ближним рядам углеводородов:
1. ~CnH2n –алкены (нафтены) и
2. ~CnHn+4,6–сложные арены (ароматика?).
Таблица 5.
Основные уравнения связи между смолами бензольными и спиртобензольными.
Параметры
уравнения
Вмещающие породы и
Кол(См-СБ) =
Источник
№№
условия нахождения.
во
А(См-Б) + В
п.п.
точек
A
B
1
2
3

4
5
6
7
8
9

0,438 Включения в породах, кериты
жильные
0,613 -1,35 Жилы, жилки; асфальтиты
жильные
-1,19
48 Современный карбонатный ил
(диатомовый) восточного
шельфа южного Каспия
-2,588 81,41 Глина, мергель
0,316 -0,11 Пермо-карбон; нефти, обогащенные серой
0,542 0,542 Миоцен; нефти, бедные серой
0,909 5,539 Алевролит, песчаник, известняк, глина, мергель
-0,583 55,89 Алевролит, аргиллит, углистый сланец (Второе Баку)
0,459 2,368 Индийский океан, глубоководные осадки
0,743

7

[7], таб.57.

4

[7],таб.55.

8

[5], таб.12.

3
21

[12], таб.6.
[12], таб.2.

15
24

[12], таб.1.
[8], таб.4

10

[13],таб.1

10

[19], таб.14

В первое семейство входит 8 выборок или ~57%, во второе- 4 выборки или
~28,6%. Учитывая независимость отбора проб для анализа элементов в
выборках, можно положить, что эти отношения выборок выполняются и в
природных условиях.
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Рис. 10. Компенсационная диаграмма по молекулярным содержаниям
компонентов
Таблица 6.
Основные уравнения связи между молекулярными концентрациями
углерода Сm и водорода Hm.
№№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Параметры
Вмещающие породы и
КолИсточник
уравнения
условия нахождения.
во
точек
Hm = А(Cm) +
В
A
B
2,725 -22,5 Алевриты майкопской
10 [5], табл.8
свиты Каспия.
2,901 -22,64 Карбонатный ил и песок
8
[5], табл.11.
Каспия.
-5,356 69,45 Глинисто-алевритовый ил
5
[6],табл.5.
фации современного Каспия
-7,33 64,58 Глинисто-алевритовый ил
4
[6], табл.5.
фации современного Каспия
7,25 -43,71 Глинисто-алевритовый ил
4
[6], табл.5.
фации современного Каспия
0,218 41,45 Глинисто-карбонатный
4
[6], табл.26.
пелитоморфный ил
3,294 -28,57 Мальты, кериты, асфальти5
[6], табл.26.
ты, оксикериты.
1,583 7,228 Мальты, кериты, асфальти13 [7], табл.10.
ты, оксикериты.
1,948 -2,686 Мальты, кериты, асфальти9
[7], табл.10.
ты, оксикериты
1,748 3,874 Мальты, кериты, асфальти5
[7], табл.10.
ты, оксикериты
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№№
п.п.

Параметры
Вмещающие породы и
КолИсточник
уравнения
условия нахождения.
во
точек
Hm = А(Cm) +
В
A
B
11
1,861 1,802 Мальты, кериты, асфальти11 [7], табл.13.
ты, оксикериты
12
1,955 -7,023 Мальты, кериты, асфальти16 [7], табл.15.
ты, оксикериты
13
1,808 -1,765 Мальты, кериты, асфальти12 [7], табл.15.
ты, оксикериты
14
1,639 -3,617 Мальты, кериты, асфальти23 [7], табл.16.
ты, оксикериты
15
1,555 -4,824 Мальты, кериты, асфаль4
[7], табл.16.
титы, оксикериты
Жирным шрифтом отмечены пробы, вынесенные на диаграмму рис.9.
подчёркнуты пробы, попавшие на диаграмму 2 этого рисунка.
Интерпретация полученных диаграмм.
Интерпретация полученных материалов включает основные аспекты:
физических смысл диаграмм и физико-химические свойства выявленных
соотношений.
Вопрос о физическом смысле линейных уравнений был рассмотрен ранее
на примере поведения Fe и Mg в решётке тёмноцветных минералов базитов [14]
на основе представлений о смешении компонентов. Вывод уравнения смешения
в данном случае повторим на примере распределений С и H в битуме.
Пусть концентрация углерода изменяется в пределах от С1 до С2, т.е. С1 >
С> С2; водорода – Н1 > Н > Н2. При смешении распределение этих
компонентов описывается уравнением Н = -aС + В. Действительно, доли С и Н
в битуме определим через выражения: MС =(С –С1)/(С2– С1) и MН= (Н – Н1)/(Н2
– Н1). Добавим ограничение С1 + Н1 = С2 + Н2. Тогда С1–С2 = Н2 – Н1. После
преобразований получаем Н = – (MН/MС)С + [(MН/MС)С1 + Н1] = -аС+ В, в
котором a = (MН/MС); B = (MН/MС)С1 + Н1. Это - уравнение прямой линии,
проходящей через точку (С1, Н1) или (С2, Н2); точнее сказать нельзя.
Особенностью уравнения является следующее: 1) содержания
компонентов изменяются в определённых пределах; 2) сумма этих содержаний
величина постоянная для данной выборки; 3) угловые коэффициенты - это
отношения долей компонентов в этих пределах; 4) угловой коэффициент всегда
отрицателен.
Сопоставление этих данным с материалами обработки составов битума
выявляет их достаточно высокое сходство со значительным количеством
полученных элементарных и компонентных уравнений. Это позволяет
утверждать, что в битумах мы имеем дело с явлением смешения составных
частей битумов. Этот вывод соответствует существующим представлениям о
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свойствах битумов: «Групповые углеводороды, как компоненты битума,
образуют сложную систему. Дисперсионной средой в этой системе является
молекулярный раствор смол или их частиц в маслах, а дисперсной фазой
служат асфальтены» [15]. Интересно, что выявлена некая первичная система
битумов, её состав определяется с помощью компенсационных уравнений [4].
Поэтому все битумы образованы из этой первичной системы путём либо
добавления величин компонентов, либо её преобразования.
Для систем элементарных составов первичным
является битум с
содержаниями параметров: Сo = 86,76%; Нo =12,23%; (O+N+S)o = (1,08)%.
Табл. 7.
Параметры компенсационных уравнений для нефтей и битумов.
Вещество
Cmo
Hmo
Нефть
10,6
14,39
Нефть
44,66
85,03
Нефть
45,51
82,22
Нефть
10,82
23,98
Битум
25,34
45,83
Битум
14,3
18,93
Первичный
молекулярный состав характеризуется значениями
концентраций:
1) Cmo1 = 25,34%; Hmo1= 45,83%; 2) Cmo2 = 14,30%; Hmo2 = 18,93% (?).
Состав компонентов описывается значениями: Мсо = 21,48%; Смо = 51,26%;
Асо = 27,44% (Σ = 100,18%).
В табл. 7 приведены сводные компенсационные данные по нефтям [из 2] и
битумам, а на рис.11 - бикомпенсационная диаграмма по этим данным. Как
видно, нефть и битумы слагают общее надсемейство [4], которое описывается
уравнением Hmo = 1,93Cmo – 3,61. Физический смысл уравнения не ясен, но по
смыслу оно аналогично индивидуальным уравнениям вида Hm = А(Cm) + В.

Рис.11. Бикомпенсационная диаграмма. Обобщенная диаграмма по
параметрам компенсационных уравнений нефтей (чёрные кружки) и
битумов (полые квадраты).
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Отсутствие
анализов
индивидуальных
веществ,
отражающих
компонентный состав, не позволяет использовать термодинамические
параметры, хотя в литературе известны многочисленные попытки решения
подобных задач. Однако все они должны рассматриваться как сомнительные,
поскольку термодинамика имеет дело исключительно с индивидуальными
веществами, а не со смесями, да к тому же и с произвольными (!)
соотношениями составляющих. Учитывая это, далее будут сделаны только
качественные выводы по результатам проведённых исследований, которые
опираются на анализ корреляционных зависимостей. Примеры подобных
решений приведены, например, в работе [16].
Взаимоотношения между частями компонентного состава чётко не
установлены. Считается, что между асфальтенами, нефтяными смолами и
нефтяными маслами существует генетическая связь. Наиболее реакционноспособными являются масла, в процессе окисления они изменяются в основном
в двух направлениях [18]:
(7)
Для нас основной является нижняя ветвь окисления. При переходе от
масел к смолам и асфальтенам увеличивается количество конденсированных
циклов, гетероатомов, величина молекулярной массы, уменьшается отношение
Н/С [17], возрастает
степень ароматичности
образующихся веществ.
Существует мнение, что асфальтены при окислении могут образовываться
непосредственно и из масел.
Н.П. Пажитнова [20] показала, что бензольные смолы (далее смолы- Б) при
окислении переходят в спиртобензольные смолы (смолы - СБ) и асфальтены.
Смолы-СБ, в свою очередь, будучи очень реакционно способными, помимо
превращения в асфальтены в значительной мере переходят и в смолы
бензольные.
Считается [23], что бензольные смолы и хлороформенные битумы
характеризуют более (?) восстановительные условия их образования, а
спиртобензольные и ацетоновые разности – более (?) окисленные
(преобладающие). Хотя эта формулировка достаточно неопределённа, но
выделение по связи компонентов смол с валовым количеством смолы в
самостоятельные группы позволяет предположить различие условий их
образовании по окислительно-восстановительным параметрам среды, а
согласно рис.9Б в процессе образования этих смол происходила смена
окислительно-востановительных условий.
Сопоставляя результаты обработки анализов по смолам
с этими
выводами, можно отметить, что в значительной массе не наблюдается связи
между разностями смол. В природных битумах они, как правило, существуют
независимо (рис.8А). Только в 33% выборок эта связь существует, причем
имеются прямая и обратная корреляции (табл.4). В первом случае (~ 75% от
общего количества смоляных выборок) нельзя говорить о переходе смол друг в
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друга; связь между разновидностями смол можно описать уравнением
…  (Смолы – Б) + (Смолы – СБ) + … + Q1,
где Q – тепловой эффект реакции. В данном случае можно говорить
только о механическом росте их количества с сохранением соотношений
между ними. Это осуществимо, видимо, при разрушении некоторой первичной
залежи битума и переносе вещества в другое место без изменения его состава.
Во втором случае (~25%) происходит вероятный переход смол друг в друга,
соответствуя данным Н.П. Пажитновой; уравнение перехода имеет вид
… Смолы - Б +…  … Смолы - СБ + … + Q2
В обоих случаях связи с особенностями мест отбора проб не наблюдается.
Судя по компенсационной диаграмме (рис.8В), эти смолы, возможно,
образованы из источников, имеющих один и тот же состав вещества,
предположительно содержащего смолы-Б 24,6% и смолы-СБ – 16,9%.
Согласно табл.4 отмечается довольно высокий процент проб (в среднем
около 30%), в которых полностью отсутствуют связи между составляющими
компонентного состава, т.е. эти части, скорее всего, независимы друг от друга;
состав битума формируется, видимо, путём механического смешения
компонентов за счёт независимого поступления их из разных источников. В
остальных случаях между составляющими компонентного состава существуют
чёткие связи, говоря о наличии между ними генетической зависимости.
Наиболее чётко представлены связи с отрицательными значениями угловых
коэффициентов. Это говорит о проявлении явления смешения, обусловленного
преобразованием масел и смол в асфальтены в соответствии с уравнение (7),
возможно, путём дегидратации, вызванной окислением смол в аэробных
условиях и выделением свободной воды.
Что касается проб с положительной связью, то природа её не совсем ясна.
Это, возможно, также связано с механическим смешением компонентов из
различных источников с одинаковым соотношением между ними.
Заключение.
Изучением битумов завершена трилогия в описании каустобиолитов:
нефтей [1, 2], углей [3] и битумов (без нефти). Проведённый анализ битумов из
различных регионов мира позволил осветить
некоторые проблемы их
происхождения.
Компенсационный анализ показал, что все битумы произошли из одного
по составу источника с параметрами: Сo = 86,76%; Нo =12,23%; (O+N+S)o =
(1,08)%; его молекулярный состав характеризуется величинами концентраций:
1) Cmo1 = 25,34%; Hmo1= 45,83%; 2) Cmo2 = 14,30%; Hmo2 = 18,93% (?). Эти
значения соответствуют ближним рядам углеводородов:
1. ~CnH2n –алкены (нафтены) ~57%;
2. ~CnHn+4,6 –сложные арены (ароматика?) ~28,6%.
Состав компонентов описывается значениями: Мсо = 21,48%; Смо =
51,26%; Асо = 27,44% (Σ = 100,18%); установлено содержание в источнике
смол бензольных – 24,55% и смол спиртобензольных – 16,91%.
Связи с особенностями геологического положения битумов не найдено;
это может быть обусловлено либо её отсутствием, а скорее всего малостью
Научные труды SWorld

42

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 20. Выпуск 2(39)

Геология

фактического материала и отсутствием данных по детальному химическому и
петрографическому составам компонентов битума. Для решения проблем
использована технологическая классификация; это сильно сузило круг и
неудовлетворительное решение
научных задач, связанных, например, с
выяснением происхождения битумов, и обусловило удовлетворение только
интересов производства. Поверхностность в изучении объектов и
примитивность интерпретации их результатов характерна для работ и по
другим видам каустобиолитов, в частности, углей.
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EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON RELIEF MORDOVIA
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Russia, Saransk, The Bolshevik 68, 430005
Аннотация. В работе рассматривается особенности влияния
климатических параметров на динамику рельефа Мордовии. Приводятся
результаты сравнительного анализа взаимосвязи распределения температуры
и осадков с развитием эрозионных процессов в разных частях исследуемой
территории. Выделены особенности рельефообразования, обусловленные
накоплением твердых осадков в зимний период, особенностями снеготаяния в
весенний период, а также ливневым летним стоком.
Ключевые слова: рельеф, климат, эрозия, осадки, экспозиция склонов.
Abstract. This paper considers the peculiarities of the influence of climatic
parameters on the dynamics of relief Mordovia. The results of the comparative
analysis of the relationship of temperature and precipitation to the development of
erosion processes in different parts of the study area. The features relief-caused
accumulation of solid precipitation in the winter period, especially during the spring
snowmelt and rain runoff years.
Keywords: topography, climate, erosion, rainfall, slope exposure.
Вступление. Климат является одним из важнейших факторов
рельефообразования. Взаимоотношения между климатом и рельефом очень
разнообразны. В зависимости от свойств горных пород и литогенной основы в
целом, климат обуславливает общий характер денудации и интенсивность
процессов выветривания [7].
Обзор литературы. На формирование климата Мордовии значительное
влияние оказывают воздушные массы западно-восточного переноса,
поступающие с умеренных широт. Поскольку на территории республики нет
естественных преград, то воздушные массы данного направления свободно
проходят с запада на восток, с севера на юг и т.д., принося соответственно
тепло, холод, влагу. Так как размеры территории Мордовии относительно
небольшие, ее климат мало отличается от прилегающих областей и имеет
незначительные различия внутри Республики. Климат восточной части
республики несколько отличается от климата западных районов. Рельеф и
влияние юго-западных ветров создают условия для постепенного падения
среднегодовой температуры воздуха с запада на восток и уменьшением
количества осадков в центральных и восточных районах. Западные районы
находятся под действием воздушных масс, поступающих со стороны
Атлантического океана, а восточные в большей степени испытывают влияние
континентального климата Заволжья. Восточные районы больше подвержены
воздействию засух и суховеев. Атмосферные осадки являются самым
неустойчивым элементом климата и наиболее активным фактором развития
эрозионных процессов. Среднее годовое количество их составляет 500-550 мм.
Максимальное количество их выпадает в три летних месяца [14-18].
Входные данные и методы. Исследовались взаимосвязи между
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климатическими параметрами и особенностями рельефа Западной и Восточной
Мордовии, в том числе с применением картографического, статистического
методов и геоинформационных технологий [1-6].
Результаты. Обсуждение и анализ. Потенциальные возможности для
развития эрозионных процессов (промерзание грунтов, накопление снега)
складываются зимой, а проявляются они в основном весной и в меньшей
степени летом. Глубина промерзания почвы зависит, прежде всего, от
температуры и высоты снежного покрова. По средним многолетним данным,
почва промерзает в районах западной части республики на 56-94 см, а в
остальных районах на 80-100 см [17].
В малых эрозионных формах создается четко выраженная снеговая
асимметрия, которая имеет серьезное влияние на избирательный ход
формирования весеннего стока в овражно-балочных системах и на развитие
склоновых поверхностей разной экспозиции.
Снеготаяние обычно происходит в середине апреля и оно интенсивно
протекает на крутых освещенных, «тепловых» склонах южной и западной
экспозиций. Значительно медленнее тает снег на пологих, теневых, более
холодных склонах северной и восточной экспозиций. Кроме того, на теневых
склонах снега в три раза больше, чем на световых. Поэтому и в мае месяце
можно наблюдать большие пятна снега на теневых склонах оврагов и балок.
Грунт под мощным покровом снега на теневых склонах слабо промерзает, что
способствует значительной инфильтрации талой воды в грунт, а также его
размыву. На крутых световых склонах отмечаются ранней весной и даже в
марте солифлюкционные явления, или поверхностный размыв верхнего слоя
грунта, что обнажает коренные породы.
Заключение и выводы. Из вышеизложенного следует, что предпосылки
развития эрозионных процессов складываются зимой, однако наибольшая их
активность наблюдается весной во время стока талых вод, но в отдельные годы
ливневый сток дает прирост длины оврагов почти равный весеннему, а иногда и
превышает его.
Таким образом, климат, обуславливающий накопление большого
количества снега зимой, быстрое его таяние и формирование интенсивного
стока, а также ливневые осадки и ливневый летний сток являются главным
фактором формирования эрозионного рельефа [8-12]
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Анотація. У статті наведено результати проведеної формалізації та
ранжирування основних десяти властивостей для чотирьох видів
геозображень. Для проведення експерименту було сформовано експертну групу
у складі дев’яти фахівців. З метою підвищення об’єктивності виконано
оцінювання пріоритетності властивостей трьома експертними методами:
безпосередньої оцінки, ранжирування, аналізу ієрархій. Розраховані усереднені
вагові коефіцієнти за трьома методами дали можливість групування за
пріоритетністю властивостей чотирьох видів геозображень.
Ключові слова: властивості геозображень, експертні методи, вагові
коефіцієнти, формалізація, пріоритетність.
Abstract. The article presents the results of formalization and ranking of the ten
major properties of four types geoimages. For the experiment was formed expert
group of nine experts. In order to increase the objectivity completed evaluation of
priority of properties by three expert methods: direct evaluation, ranking and
hierarchy analysis. Calculated the average weights of three methods gave the
possibility of grouping by priority properties of four types geoimages.
Key words: geoimages properties, expert methods, weight of coefficient,
formalization, priority.
Вступ. Зі збільшенням кількості й різноманітності видів геозображень і
можливостей їх конструювання постає проблема вибору оптимального їх виду.
Одним із рішень ефективного моделювання геозображень із заданими
властивостями, є їх формалізація, зокрема, шляхом встановлення кількісної
міри властивостей, за якими оцінюється геозображення будь-якого виду.
Чисельні методи застосовуються в дослідженні після того як проведено
змістовний і якісний аналіз обʼєкта дослідження. Такий попередній аналіз
встановлює мету і задачі дослідження, а обрання відповідних чисельних
методів робить отримані результати більш конкретними і обґрунтованими.
Огляд літератури. Сутність і зміст використаних методів експертного
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оцінювання повною мірою відображені в численній літературі по проблемі, а
механізм реалізації пропонують спеціальні статистичні методи і методи
системного аналізу [3, 8].
Вхідні дані і методи. Об’єктом дослідження є властивості геозображень
чотирьох видів: картографічних, динамічних, дистанційних, блокових (за
класифікацією О.М. Берллянта) [1]. Чисельні методи застосовують після
переведення якісних характеристик у кількісні, тобто встановлення адекватної
цифрової моделі, дослідження якої замінить сам об’єкт. Це є можливим за
умови коли властивості і відношення моделі відповідають властивостям і
відношенням обʼєкта. При формалізації якісних характеристик обʼєкта
встановлюється відповідність між властивостями моделі і властивостями
співставних їм чисел. Для формалізації та аналізу обрано 10 основних
властивостей геозображень, виділених О.М. Берлянтом [1]: просторово-часова
подібність, змістова відповідність, абстрактність і конкретність, вибірковість і
синтетичність, статичність і динамічність, метричність, однозначність,
безперервність, наочність, оглядовість. Формалізація основних властивостей
геозображень виконана із залученням експертних методів для чотирьох видів
геозображень (картографічних, динамічних, дистанційних і блокових) з метою
встановлення пріоритетності та дослідження відмінностей у властивостях
чотирьох видів геозображень за формалізованими характеристиками,
отриманими трьома експертними методами.
Експертна комісія, у складі 9 фахівців, встановила пріоритетність
властивостей геозображень для кожного з чотирьох видів трьома методами:
безпосередньої оцінки, методом ранжирування та попарного порівняння.
Попередньо проведено дослідження з формування експертної комісії на основі
апостеріорних досліджень із встановлення оптимальної кількості експертної
групи з розрахунком коефіцієнтів компетентності кожного з експертів [4] та
апробовано вищезазначені три методи для всієї множини геозображень [6].
Для визначення пріоритетності властивостей (далі критеріїв) методом
безпосередньої оцінки кожен експерт надає числове значення відповідно заданої
шкали. Початок якої 0 балів відповідає відсутності значення, а верхня градація
шкали 10 балів – є показником максимальної значимості критерія. Після
нормування бальних оцінок визначалися вагові коефіцієнти ωi за всіма
експертами, ранжирувалися за убуванням ваги і визначався ранг кожного
критерія .
Якщо pij – бал j-го експерта (j = 1,…, m) для i-ї властивості (і = 1,…, n),
тоді
rij =

pij
n

∑p
i =1

,

(1)

ij

n

∑ pij
де, i =1
- сума балів виставлена j-м експертом усім властивостям;
rij - вага i-ї властивості (і = 1,…, n), надана j-м експертом.
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wi =

Отже, сумарна вага i-ї властивості дорівнює,

ri
m

∑r
i =1

i

[2].

(2)

Методом ранжирування експерти розподіляли критерії у порядку їх
переваги (убування значення). У результаті ранжирування m експертами кожен
з n критеріїв отримає свій ранг rij наданий i-му об’єкту j-им експертом.
Значення rij варіюється в інтервалі від 1 до n. Ранг найважливішої властивості
дорівнює 1, а найменш значимої – числу n. За результатами ранжирування
сформовано матрицю рангів.
Значення вагового коефіцієнта i-го критерія ωi розраховано відповідно
формули (3):

де, Ri – ранг i-го критерія, який визначається за сумою рангів

[3].

Застосування методу аналізу ієрархій полягало в попарному порівнянні
критеріїв за спеціальною 9-бальною шкалою, розробленою автором методу
Т.Сааті [8]. Зміст і апробація методу для властивостей географічних карт
детально описані у статті [7]. За результатами експертного оцінювання
побудовано матриці попарного порівняння. Вага ωi властивостей (i=1, …, n) є
нормованими значеннями компонент власного вектора порівнянь, що
відповідає найбільшому власному значенню λmax матриці. Експертна оцінка
передбачає усереднення індивідуальних оцінок експертів
– середні вагові
коефіцієнти властивостей геозображень, на основі яких визначалися ранги
властивостей .
Застосування методу аналізу ієрархій для визначення вагових коефіцієнтів
властивостей геозображень передбачає встановлення якості оцінювання
кожного експерта, шляхом розрахунку індексу узгодженості (IS) та відношення
узгодженості (OS). Для кожної матриці парного порівняння (36 матриць)
визначена оцінка узгодженості експертних думок за формулою (4):
IS =

λ*max − n
n −1

(4)

Якість експертних думок оцінювалась за величиною
формули (5):
де,

OS відповідно

– індекс випадкової узгодженості, який визначається за таблицею [8].

Т.Сааті рекомендовано величину OS порядку 10% або менше. У разі
перевищення величини OS, результати експертної оцінки мають бути вилучені
з подальших досліджень. Розраховані показники OS для всіх матриць не
перевищують 10%, що доводить прийнятність експертних оцінювань (табл. 1).
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Таблиця 1
Відношення узгодженості експертних оцінювань (9 експертів), %
Види геозображень 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Картографічні
4,3 3,2 3,1 3,8 2,6 2,3 2,2 3,9 4,6
Динамічні
3,0 3,2 3,4 4,0 2,3 4,0 6,2 3,8 3,5
Дистанційні
2,6 3,4 3,0 3,6 2,7 3,1 3,8 3,2 4,3
Блокові
2,8 5,4 2,8 3,3 3,1 7,3 4,0 3,6 3,2
Важливим при оцінюванні експертних думок є врахування компетенції
спеціалістів, яка оцінена коефіцієнтом компетентності (вагою експерта)
, що
є нормованою величиною (табл. 2).
Таблиця 2
Коефіцієнти компетентності експертів
Експерти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,213 0,154 0,194 0,078 0,042 0,051 0,136 0,084 0,047
Для остаточного розрахунку вагових коефіцієнтів вводився поправний
коефіцієнт компетентності експертів. Для методів ранжирування та
безпосередньої оцінки ri розраховується за формулою (6). Для методу парних
порівнянь поправка вноситься до ненормованих вагових коефіцієнтів.
m

ri = ∑ rij k 'j ,

(6)

j =1

Результати. Обговорення та аналіз. Результати розрахунків вагових
коефіцієнтів за трьома експертними методами для кожного з 4 видів
геозображень, остаточні усереднені вагові коефіцієнти та пріоритетність
властивостей геозображень за трьома методами подано відповідно в таблицях
3, 4, 5, 6.
На рис. 1, 3, 5, 7 подано в графічному вигляді співвідношення вагових
коефіцієнтів 4 видів геозображень за трьома експертними методами.
Аналізуючи графіки можна стверджувати, що всі три методи відобразили
подібну загальну тенденцію експертного оцінювання. Розбіжності між різними
методами не виявилися значними, що підтверджує доречність їх використання
та ефективність і узгодженість експертної комісії. Для картографічних
геозображень розбіжності в оцінюванні властивостей є найменшими, що
пояснюється більшою обізнаністю з об’єктом оцінювання та усталеністю
експертних думок. На графіках динамічних і блокових зображень проявилися
чіткі максимуми для властивостей - статичність і динамічність (динамічні
геозображення) та наочність (блокові геозображення) за МАІ та з найбільшими
значеннями вагових коефіцієнтів.
На рис. 2, 4, 6, 8 подано розподіл за пріоритетністю властивостей за
ваговими коефіцієнтами із зазначенням їх відсоткового складу. Для
картографічних геозображень перші три місця займають властивості –
просторово-часова подібність, змістова відповідність і метричність (рис. 2).
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Вагові коефіцієнти картографічних геозображень
Властивості
Експертні оцінки
геозображень
Метод
Метод
Метод аналізу
безпосередньої ранжирування
ієрархій
оцінки

Просторовочасова
подібність
Змістова
відповідність
Абстрактність і
конкретність
Вибірковість і
синтетичність
Статичність і
динамічність
Метричність
Однозначність
Безперервність
Наочність
Оглядовість

1,28

0,14

1

3,04

0,16

2

1,72

0,191

1

0,1653

1

1,26

0,14

2

2,44

0,18

1

1,56

0,173

2

0,1650

2

1,00

0,11

4

4,92

0,11

5

0,73

0,081

7

0,100

5

0,91

0,10

5

5,52

0,09

6

0,94

0,105

5

0,099

6

0,37

0,04

10

9,16

0,02 10

0,23

0,026 10

0,029

10

1,19
0,90
0,59
0,87
0,64

0,13
0,10
0,07
0,10
0,07

3
6
9
7
8

4,44
6,59
8,30
3,86
6,73

0,13
0,07
0,04
0,15
0,05

1,33
0,76
0,25
1,12
0,36

0,147
0,085
0,027
0,125
0,040

0,136
0,086
0,043
0,122
0,055

3
7
9
4
8

Рис. 1. Вагові коефіцієнти
картографічних геозображень.
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4
7
9
3
8

3
6
9
4
8

Рис. 2. Пріоритетність
властивостей картографічних
геозображень.
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Вагові коефіцієнти динамічних геозображень
Властивості
Експертні оцінки
геозображень
Метод
Метод
Метод аналізу
безпосередньої ранжирування
ієрархій
оцінки

Просторовочасова
подібність
Змістова
відповідність
Абстрактність і
конкретність
Вибірковість і
синтетичність
Статичність і
динамічність
Метричність
Однозначність
Безперервність
Наочність
Оглядовість

1,14

0,13

2

4,02

0,16

2

1,07

0,1193

3

0,136

3

1,00

0,11

4

4,46

0,13

4

1,06

0,118

5

0,119

4

0,92

0,10

5

5,06

0,09

6

0,60

0,067

6

0,087

6

0,75

0,08

7

6,45

0,07

7

0,55

0,061

7

0,072

7

1,45

0,16

1

1,13

0,18

1

2,53

0,280

1

0,208

1

0,55
0,55
0,91
1,10
0,63

0,06
0,06
0,10
0,12
0,07

9
10
6
3
8

8,66
7,91
4,66
4,07
8,53

0,02 10
0,05 8
0,11 5
0,15 3
0,04 9

0,23
0,34
1,07
1,28
0,27

0,025 10 0,035 10
0,038 8 0,051 8
0,1191 4 0,110 5
0,142 2 0,137 2
0,030 9 0,045 9

Рис. 3. Вагові коефіцієнти
динамічних геозображень.
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Рис. 4. Пріоритетність
властивостей динамічних
геозображень.
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Вагові коефіцієнти дистанційних геозображень
Властивості
Експертні оцінки
геозображень
Метод
Метод
Метод аналізу
безпосередньої ранжирування
ієрархій
оцінки

Просторовочасова
подібність
Змістова
відповідність
Абстрактність і
конкретність
Вибірковість і
синтетичність
Статичність і
динамічність
Метричність
Однозначність
Безперервність
Наочність
Оглядовість

1,42

0,16

1

1,62

0,18

1

1,93

0,215

1

0,185

1

1,12

0,12

3

2,94

0,16

2

1,38

0,153

2

0,147

2

0,44

0,05

9

8,28

0,04

9

0,26

0,029

8

0,038

9

0,49

0,05

8

7,80

0,05

8

0,23

0,026

9

0,045

8

0,05

0,05

10

8,99

0,02

10

0,21

0,023

10 0,030 10

0,05
0,11
0,10
0,12
0,10

0,11
0,10
0,12
0,10
0,13

5
7
4
6
2

5,37
5,50
4,96
5,66
3,83

0,11
0,09
0,13
0,07
0,15

5
6
4
7
3

0,76
0,61
1,28
1,01
1,33

0,085
0,068
0,142
0,112
0,148

6
7
4
5
3

Рис. 5. Вагові коефіцієнти
дистанційних геозображень.

Научные труды SWorld

Таблиця 5

0,102
0,087
0,130
0,095
0,140

Рис. 6. Пріоритетність
властивостей дистанційних
геозображень.
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Властивості
геозображень

Просторовочасова
подібність
Змістова
відповідність
Абстрактність і
конкретність
Вибірковість і
синтетичність
Статичність і
динамічність
Метричність
Однозначність
Безперервність
Наочність
Оглядовість

География

Вагові коефіцієнти блокових геозображень
Експертні оцінки
Метод
Метод
Метод аналізу
безпосередньої ранжирування
ієрархій
оцінки

Таблиця 6

0,73

0,08

8

6.39

0,07

7

0,56

0,063

7

0,072

7

1,36

0,15

2

4,95

0,11

5

0,87

0,097

4

0,119

3

0,80

0,09

6

3,69

0,16

2

1,38

0,154

2

0,136

2

0,65

0,07

9

6,70

0,06

8

0,31

0,035

9

0,054

9

0,43

0,05

10

9,00

0,02

10

0,30

0,033

10 0,033 10

0,81
0,75
1,18
1,50
1,82

0,09
0,09
0,13
0,17
0,09

5
7
3
1
4

4,77
4,57
6,03
1,46
7,40

0,13
0,15
0,09
0,18
0,04

4
3
6
1
9

1,18
0,78
0,72
2,41
0,48

0,131
0,087
0,080
0,267
0,053

3
5
6
1
8

Рис. 7. Вагові коефіцієнти
блокових геозображень.

0,116
0,105
0,101
0,205
0,060

4
5
6
1
8

Рис. 8. Пріоритетність
властивостей блокових
геозображень.

На першому місці динамічних геозображень властивість статичності і
Научные труды SWorld

55

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 20. Выпуск 2(39)

География

динамічності, де саме динамічна складова пояснює високий відсоток і
коефіцієнт (рис. 4). Для дистанційних зображень просторово-часова подібність,
змістова відповідність та оглядовість є найвищими місцями у рейтингу, що
пов’язано з «портретними» властивостями та високою оглядовістю
дистанційних зображень (рис. 6). Перше місце для блокових зображень
відповідає наочності, друге і третє - абстрактності і конкретності та змістовій
відповідності характеризують особливості подання блокових зображень у
різних проекціях для кращого візуального сприйняття (рис. 8).
Аналіз і оброблення експертних оцінок також полягає у встановленні
ступеня узгодженості думок експертної комісії. Для оцінки застосовано
коефіцієнт конкордації Кендалла, який розраховується для встановлення
тісноти зв’язку між критеріями ранжирування за формулою:
W=

12 S
,
m ( n 3 − n)

(7)

2

m(n + 1) 2
) ,
2
j =1 i =1
n – кількість властивостей,
m – кількість експертів,
rij - ранг i-ї властивості, який надано j-м експертом.
n

m

де, S = ∑ (∑ rij −

Коефіцієнт конкордації змінюється в межах від 0 (думки експертів
протилежні) до 1 (думки експертів співпадають). Значення розрахованих
коефіцієнтів наведено в табл. 7. Якщо W ≥ 0,5 перевіряється гіпотеза про не
випадковість узгодженості експертів за критерієм Пірсона (8):

Коефіцієнт конкордації експертних оцінок

Таблиця 7

Методи експертних оцінок Картографічні Динамічні Дистанційні Блокові
Метод безпосередньої оцінки
0,49
0,46
0,51
0,47
Метод ранжирування
0,51
0,57
0,60
0,51
Метод аналізу ієрархій
0,59
0,71
0,71
0,50

для найменшого коефіцієнта
Оскільки розраховане значення критерія
конкордації складає 39,7, а для найбільшого 57,5 і вони є більшими за табличне
значення 15,5 (для вірогідності 0,95 та числа ступенів свободи 8), то витримано
. Отже, підтверджується наявність від помірного до
вимогу
тісного звʼязку між експертами у групі.
Післямова та висновки. Формалізація якісних характеристик десяти
властивостей геозображень проведено трьома експертними методами і
отримано узгоджені результати. Розраховані вагові коефіцієнти дали
можливість групування за пріоритетністю властивостей чотирьох видів
геозображень. Проведене дослідження виявило різний розподіл властивостей за
їх пріоритетністю для кожного з видів геозображень, окреслюючи основні
властивості з найбільшим (перші три-чотири у рейтингу) і з найменшим
вкладом (останні три) у загальну сукупність. Отриманий рейтинг властивостей
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окремих видів геозображень покладено в основу класифікації геозображень за
властивостями, що дасть можливість проведення моделювання і конструювання
різних видів геозображень із заданими властивостями.
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Анотація. На сьогоднішній день в Україні та інших державах
картографічна продукція туристичної тематики користується значним
попитом. З’являється велика кількість різноманітних картографічних творів,
покликаних задовольнити потреби туристів та краєзнавців. У статті
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проаналізовано роботи науковців, котрі займалися питанням вивчення
стародавніх картографічних творів на територію міста Києва. Розглянуто
стародавні плани міста та зроблено історичний огляд видавництв та авторів
картографічних творів у м. Києві.
У
статті
розглянуто
поетапне
створення
туристичного
мультимедійного путівника «Путівник історії міста Києва». Подано
нестандартний та оригінальний підхід до створення туристичних путівників
та подібних творів з використанням програмного продукту Adobe Flash
Professional CS5. Залучення сучасних програмних засобів та технічних
досягнень дозволяє використовувати такі путівники для вирішення різних
задач, що відкриває ряд можливостей для різносторонніх досліджень
історичного розвитку туристичних об’єктів.
Ключові
слова:
туристична
картографія,
мультимедійне
картографування, туристичні путівники, картографічні твори.
Abstract. Nowadays, cartographic products of tourism subject area are in a
great demand in Ukraine and other countries. A plenty of diversified cartographic
works that should meet the needs of tourists and ethnographers comes out. The
research materials of the scientists who worked at exploration of ancient
cartographic works for the area of Kiev were analyzed in this article. The ancient
plans of the city were examined and historical review of publishers and authors of
cartographic works in Kiev is done.
The stages of the development of multimedia tourist guide “Kiev history guide”
are considered in the article. The advanced and ingenious approach in creation of
tourist guides or similar works using Adobe Flash Professional CS5 software is
presented. It allows to use such guides to solve different tasks with the assistance of
modern software and technical progress which discovers a number of opportunities
for diversified research of tourist objects historical development.
Key words: Tourist cartography, multimedia cartography, tourist guides,
cartographic works.
Вступ. На сьогоднішній день в Україні та інших державах картографічна
продукція туристичної тематики користується значним попитом. Відповідно,
з’являється велика кількість різноманітних творів, покликаних задовольнити
потреби туристів. Але не лише для цілей туризму можна застосовувати
розробки даного спрямування. Також нестандартний та оригінальний підхід до
створення путівників та подібних творів дозволяє використовувати їх для
вирішення інших задач, у тому числі й для вивчення історії. А залучення для
розробки сучасних програмних засобів та технічних досягнень відкриває цілий
ряд можливостей для різносторонніх досліджень історичного розвитку
туристичних об’єктів.
Актуальність теми полягає у доцільності поєднання туристичного та
історико-пізнавального аспектів при створенні картографічних творів, адже
такий підхід дозволяє вирішувати велику кількість різноманітних задач для
значного кола користувачів.
Туристична картографія в наші дні одержала широке поширення і в усьому
світі розцінюється як один із важливих напрямків картографічного
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виробництва. Поява в Європі й у світі відкритого суспільства без кордонів,
поява нових, комфортних та швидких способів за найкоротший час потрапити у
будь-яку точку на планеті, збільшення фінансової спроможності населення
подорожувати сприяли різкому збільшенню потоку туристів. Тому створення
карт для задоволення потреб населення, яке подорожує, необхідність у
забезпеченні картами великої кількості споживачів, високі вимоги до таких
картографічних творів, розвиток комп’ютерної техніки та наявність сучасних
програмних продуктів вплинуло на технології створення цифрових карт,
картосхем та путівників, які на сьогоднішній день є актуальними та мають
значний попит.
Питання туристичної картографії розглядаються на конференціях
Міжнародної картографічної асоціації, організовуються міжнародні виставки
туристичних карт. В останні роки особливу популярність набули туристичні і
дорожні атласи, в котрих докладно зображуються туристичні об’єкти,
автомобільні й залізничні шляхи, розміщення кемпінгів, мотелів, пішохідних та
інших туристичних маршрутів. Великі перспективи мають і GPS технології
орієнтування на місцевості. Нові супутникові та мобільні технології є дуже
перспективним напрямком для розвитку туристичної цифрової картографії. В
Україні створено чимало туристичних карт та атласів з різним за змістом
туристично-картографічним наповненням.
Поряд із звичайними туристичними картами та атласами протягом
багатьох років велике значення відіграє такий вид довідкових творів як
путівники. Вони здатні забезпечити необхідною інформацією широке коло
користувачів та спрямовані на висвітлення значного різноманіття туристичних
об’єктів. Саме через таку популярність серед туристів та можливість
використання путівників для вирішення різних цілей дане дослідження
присвячене створенню електронного путівника міста Києва.
Огляд літератури. Стаття [6] присвячена зібранню туристичних
путівників, які належали графу О. Г. Строганову. Невелика колекція
туристичних довідників наочно ілюструє розвиток путівників як типу видання
та літературного жанру.
Видавництвом «Богдан» розпочато друк книжок-путівників у формі
туристичного провідника на територію Чернігівської (2009) та Хмельницької
областей (2011), м. Києва (англ.). У книгах присутні фотографії та ілюстрації,
які є візуально-інформативним доповненням подорожі. Путівники містять
поради, які допоможуть здійснити подорож з комфортом. Значну увагу
приділено висвітленню історичних аспектів характерних для даної території, є
певна кількість карт і схем, та GPS координати визначних об’єктів.
У рамках Програми розвитку туризму та курортів у Львівській області на
2014-2017 роки розроблено
мобільний додаток «Туристичний путівник
Львівщини» з кількома туристичними маршрутами, який буде зручним для
туристів, що планують подорож самостійно, без посередників [56].
Вихідні дані та методи. На сьогоднішній день для багатьох країн постає
важливе завдання – привабити якомога більшу кількість туристів. Постійний
потік туристів створює позитивний імідж країни. Крім того, туризм приносить
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значні надходження до місцевих і державного бюджетів. Тому всі країни, які
мають потенційно цікаві з туристичної точки зору об’єкти (архітектурні
пам’ятки, рекреаційні ресурси або ін. туристичні принади), прагнуть
використати їх з максимальною фінансовою вигодою.
Але не лише звична реклама може стати вирішальним фактором для
потенційного туриста. Ще один шлях привабити людину відвідати певний
конкретний туристичний об’єкт – створити цікавий, інформативний, доступний
та естетично привабливий путівник, який за умови його подальшого
розповсюдження зможе привернути увагу туристів. Поширювати його на
сьогоднішній день можна не лише у книжкових крамницях у паперовому
вигляді. Мережа Internet дає змогу швидко надати доступ до розробленого
путівника у будь-якій точці світу. Ознайомлення з електронним путівником
займає значно менше часу, це зручно, наочно та найчастіше безкоштовно.
Туристичні путівники почали створюватися з давніх часів. Тоді вони мали
вигляд книг, в котрих поєднувалася текстова, картографічна та ілюстративна
інформація про різноманітні місця [19].
Перші путівники з’явилися дуже давно і протягом тисячоліть значно
змінили свою форму та зміст. Перегляд античних літературних пам’яток
доводить, що книга історика Стародавньої Греції Павсанія – своєрідний
путівник по тогочасній Греції. Він подав описи історичних місць країни [30].
У середньовіччя путівники слугували для полегшення орієнтування на
місцевості паломників, що йшли до святих місць. Були і так звані путівники
«хождіння», тобто описи мандрів («Хождіння за три моря» купця Афанасія
Нікитіна з тогочасного невеликого Тверського князівства). Перший збережений
путівник тої доби віднесено до 333 р. н.е. Він створений мешканцем міста
Бордо, що мандрував по Греції та Палестині. Це різновид «хождіння» за
маршрутом Бордо - Мілан – Константинополь - Єрусалим в 1-й частині та опис
святих місць Єрусалима та їх розташування у місті в 2-й частині. Він має назву
«Бордоський путівник». Крім того, до ХІІ ст. належить «Книга Паломник»
Антонія Архієпископа Новгородського, що зробив паломництво до Царгороду.
Наступний етап друкування і розвитку видань путівників пов’язують із
діяльністю Карла Бедекера (1801 – 1859 рр.). Він був засновником друкарні в
місті Кобленц, що спеціалізувалася на виданні путівників по різним країнам, їх
столицям та містам.
Варто розуміти, що лише одним вдало створеним путівником неможливо
привабити та зацікавити потенційних туристів. Це питання є значно ширшим та
розглядається науковцями у туристичній сфері. Але досконалий путівник може
певним чином спростити задачу приваблення та заохочення потоку туристів до
України.
Саме тому на сьогоднішній день є актуальним робити акцент не на
класичні путівники, створені у вигляді книжок чи брошур, а на сучасні
електронні путівники, котрі першочергово призначені для використання у
комп’ютерному середовищі. Звісно, подібні твори вже існують. Вони можуть
відрізнятися за своїм призначенням, за способом реалізації задумки,
тематичним навантаженням чи колом потенційних користувачів.
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Технічний прогрес вплинув і на створення такого виду продукції як
туристичні путівники, а розвиток радіо і телебачення, поява комп’ютерів та
інших сучасних пристроїв (планшети, смартфони тощо) змінив стан речей. На
сьогоднішній день поруч із класичними паперовими путівниками існує безліч
інших форм реалізації ідеї відображення на карті привабливих для туристів
пам’яток з метою зацікавити та проінформувати мандрівників (туристівкраєзнавців). Варто зазначити, що існують різноманітні форми виготовлення
путівників. Загалом, путівником може бути друкована книга, електронний чи
аудіовізуальний довідник, присвячений певному місту, музею, туристичному
об’єкту тощо.
Але створення саме електронних путівників є найактуальнішім та надає
найбільшу кількість можливостей. Також будь-який сучасний туристичний
путівник обов’язково повинен містити велику кількість додаткової інформації:
ілюстрації, фотографії, картографічні твори, тексти, відео тощо. А за умови
вдалого поєднання всіх цих матеріалів та прогресивної реалізації ідеї твору за
допомогою сучасного програмного забезпечення відкривається можливість
створювати такі туристичні путівники, які здатні задовольняти потреби
широкого кола користувачів та використовуватися для вирішення
найрізноманітніших задач. Саме тому наше дослідження і присвячене
створенню сучасного електронного туристичного путівника, який містить таку
тематичну інформацію, яка дозволить використовувати його при вивченні
історії та розвитку міста Києва, тобто влаштує як туристів, так й істориків та
краєзнавців. Для подальшого дослідження необхідно було провести огляд
видавництв та авторів картографічних творів на територію міста Києва [13, 15,
16, 28, 29, 31, 33, 41, 43, 44, 46- 49, 51, 55, 56].
Є багато стародавніх планів Києва, які збереглися до наших днів; відомі
назви їх видавництв, а інколи й автори. Тому доцільним було проведення
аналізу видавництв, котрі займалися створенням картографічних творів на
територію м. Києва. Особливий інтерес викликають видавці та автори
картографічних творів у дореволюційні часи, а саме Афанасій Кальнофойський
(перша половина XVII ст.) [49, 50].
Протягом усього XVII ст. у містах на українських землях розвивалися
давні традиції створення рукописних карт і планів. У середині XIX ст.
з’являються цікаві роботи з історико-топографічних досліджень, суттю яких є
реконструювання історичних ситуацій минулого. Одним з об’єктів досліджень
став Київ. У працях М. Максимовича та М. Закревського відновлюється за
історичними й археологічними даними топографія міста в різні часи його
існування [54].
Із проголошенням Української Народної Республіки (1917 р.) постає
питання про картографо-геодезичне забезпечення держави. Картографічний
відділ управи перевидав кілька карт, складених російською топографічною
службою. Серед них «Спеціальна карта України» (1:420 000), «Шляхова карта
України та суміжних держав» (25 верст у дюймі), «План Києва з околицями на
6 аркушах» (1:21 000) та ін. [52].
Створення і видання картографічних творів на територію міста Києва не
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припинялося й у радянські часи. Проте цей процес мав суто централізований
характер та визначався державою.
Що ж до видання карт у незалежній Україні, у тому числі й
картографічних творів (туристичного, історичного призначення) на територію
Києва, то на сьогоднішній день цим питанням займається багато організацій:
Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», Київська військовокартографічна фабрика, приватне підприємство «Мапа», ЗАТ «ІПТ» та інші,
тематика їх видань охоплює практично всі види картографічної продукції.
Щодо розроблюваного путівника, він у першу чергу має привернути увагу
до історичних пам’яток центральної частини Києва. Але при цьому варто
звернути увагу на іншу важливу функцію цієї роботи, адже її метою є
поєднання можливості туристичного та історичного аспектів вивчення міста
Києва. Отже, даний мультимедійний путівник повинен в однаковій мірі
представляти інтерес як для туристів, так і для істориків та краєзнавців, які
зацікавлені у дослідженні розвитку міста.
Окремо також варто розглянути, чому для створення «Путівника історії
міста Києва» обрано саме мультимедійний варіант реалізації проекту. Загалом,
мультимедіа представляє собою поєднання за допомогою сучасних технічних і
програмних засобів різних форм представлення інформації (відео, аудіо,
графічної, текстової, анімаційної, тощо) та подальшу взаємодію й інтеграцію
між ними. Поєднання таких значних та різноманітних за своєю формою об’ємів
інформації дозволяє створювати велику кількість актуальних з огляду на
сьогоднішній стан розвитку суспільства проектів, котрі можуть знайти
застосування у багатьох областях та сферах діяльності: науці, освіті, мистецтві,
економіці, математиці, сфері послуг і т. п. У тому числі мультимедійні
технології відкривають широкі можливості для виконання даного дослідження і
укладання путівника міста Києва.
Реалізація визначеної структури та концепції путівника є можливою за
рахунок використання характерної особливості всіх мультимедійних систем –
застосування гіперпосилань. Саме вони є головним засобом поєднання різних
за своєю формою представлення носіїв інформації, так як являються адресами
розміщення різних файлів (складових мультимедійного путівника) та
дозволяють здійснювати перехід між сторінками проекту за рахунок
натиснення активних текстів чи кнопок у середовищі розроблюваного
путівника історії міста Києва.
Поетапне створення мультимедійного «Путівника історії міста Києва»
Розроблений путівник у першу чергу має привернути увагу до історичних
пам’яток центральної частини Києва. Але при цьому варто звернути увагу на
іншу важливу функцію цієї роботи, адже її метою є поєднання можливості
туристичного та історичного аспектів вивчення міста Києва. Отже, даний
електронний путівник повинен в однаковій мірі представляти інтерес як для
туристів, так і для істориків та краєзнавців, які зацікавлені у дослідженні
розвитку міста.
Процес створення мультимедійного путівника складався з певних етапів:
- розробка та створення логотипу й елементів художнього оформлення
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для туристичного путівника;
- обробка і художнє оформлення відібраних планів міста Києва та
стартової сторінки;
- розробка та нанесення на фрагменти планів анімованих пунсонів у
середовищі Adobe Flash, впровадження можливості переключатися між
планами різного року видання;
- створення галерей із зображеннями історичних пам’яток міста Києва та
їх поєднання з картографічними зображеннями.
Початковий етап присвячений огляду різноманіття картографічних творів,
які в подальшому були відібрані та опрацьовані для створення електронного
туристичного путівника історії міста Києва. На сьогоднішній день існує значна
кількість стародавніх картографічних творів, які збереглися у задовільному
стані та на яких відображено територію сучасного Києва або його частин.
Загалом, опрацювання всіх стародавніх картографічних матеріалів, які
стосуються Києва, може зайняти багато років. Отже, при підготовці до
створення путівника були опрацьовані фонди сектору картографічних видань
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Національної
парламентської бібліотеки України. З фондів Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського було відібрано 39 планів міста, 24 із них були планами
всього Києва (деякі з його передмістями), а ще 15 – окремих районів, певних
місцевостей, островів, печер тощо.
З мережі Internet відібрано більше 30 картографічних творів, частина
котрих також представлена в електронному туристичному путівнику. В
основному це відскановані зображення паперових екземплярів планів різного
року видання. З урахуванням призначення та електронної форми
розроблюваного туристичного путівника, дуже зручним є використання саме
таких якісних зображень у своїй роботі. Серед планів Києва є видання різних
років. Та певна кількість картографічних творів міститься у особистій
бібліотеці автора. Десять відібраних електронних версій картографічних творів
у форматі .jpg стали основою розроблюваного путівника. Отже, у «Путівнику
історії міста Києва» представлені плани 1894, 1900, 1911, 1918, 1930, 1947,
1966, 1976, 1991 та 2014 років видання.
Також підготовчий етап включав у себе відбір та впорядкування
фотоматеріалів, які потім об’єднувалися в галереї. Джерелом листівок став
мультимедійний альбом «Киев на старинной открытке» від видавничого дому
SkyHorse. Проблема полягала у тому, що понад 1000 рідкісних зображень було
хаотично збережено у кореневій папці даного видання. Тому при підготовчих
роботах значний проміжок часу було приділено відбору листівок та їх
розміщенню у відповідних папках (згідно із наявними на фрагментах планів та
відібраними для відображення історичними пам’ятками). У кінцевому
результаті було використано понад 500 архівних зображень при створенні
путівника. Крім того, задля впровадження можливості наочно співставляти
вигляд пам’яток на початку ХХ ст. та сьогодні, у мережі Internet також було
відібрано сучасні фотографії обраних для відображення об’єктів. Згодом розмір
цих зображень у пікселях було приведено із застосуванням програмного
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продукту Adobe Photoshop CS5 до розміру листівок; вони також були розміщені
у відповідних папках.
Після відбору матеріалів (картографічних, фотозображень тощо)
проведено їх детальний аналіз – це складне завдання, котре потребує вивчення
різних аспектів даного питання. Саме після докладного їх опису проведено
співставлення та аналізу, що в свою чергу дозволяє отримувати різноманітні
висновки щодо об’єкту дослідження.
Отже у ході роботи використано такі вихідні матеріали: електронні версії
картографічних творів різного року видання, стародавні листівки із
зображенням визначних пам’яток та сучасні фотографії обраних для
відображення об’єктів.
Наступний етап - це розробка та створення логотипу й елементів
художнього оформлення для туристичного путівника. Надзвичайно важливим
аспектом при створенні будь-якого сучасного проекту є розробка привабливого
дизайну, який запам’ятовується та підкреслює призначення певного продукту.
Через це у першу чергу виконано роботи із проектування елементів художнього
оформлення путівника та його логотипу.
Створення логотипу «Путівника історії міста Києва» проводилося у
середовищі програмного продукту Adobe Illustrator CS5, який дозволяє
викреслювати векторні зображення. Головна ідея логотипу полягає в поєднанні
художнього зображення листка каштану, котрий є символом Києва, та
стилізованого під стародавній шрифту із назвою путівника (рис. 1).
Розроблений логотип використано для оформлення стартової сторінки та
для створення посилання, яке повертає користувача із галерей до планів міста, а
з планів – на головну сторінку путівника. Тобто, при натисканні курсором на
даний логотип відбувається перехід на попередні сторінки.

Рис. 1. Логотип «Путівника історії міста Києва»
Крім того, на цьому етапі були розроблені й інші елементи оформлення
путівника. Всі подальші роботи виконувалися у середовищі Adobe Illustrator
CS5, що дозволило розробити таке художнє оформлення, яке естетично
підкреслює тематику та призначення «Путівника історії міста Києва» (міст
умовно поєднує сучасну архітектуру Києва та його історичні пам’ятки, що
символізує зв’язок історії й сьогодення та відповідає призначенню путівника як
засобу вивчення розвитку міста протягом останніх років).
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Рис. 2. Елемент художнього оформлення «Путівника
історії міста Києва»
Для створення стартової сторінки було використано розроблений логотип
та одну із стародавніх листівок міста із зображенням Червоного корпусу
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вже згодом, у
процесі безпосереднього створення путівника засобами Adobe Flash Professional
CS5, до стартової сторінки додано посилання на плани міста різних років
видання.

Рис. 3. Стартова сторінка «Путівника історії міста Києва»
Третім етапом безпосереднього створення туристичного путівника стало
проведення робіт із фрагментами планів у програмному продукті Adobe Flash
Professional CS5. При запуску програми у головному вікні було створено файл
ActionScript 2.0. Одразу ж новоутворений проект збережено під назвою
«back_main». Розробка «Путівника історії міста Києва» потребує створення 11
подібних проектів (10 для кожного фрагменту планів та 1 для стартової
сторінки). Адже кожна сторінка путівника – це окремий проект, який у
подальшому поєднано з іншими за рахунок використання URL-посилань.
Отже, перший створений проект під назвою «back_main» став стартовою
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сторінкою всього туристичного путівника. Робоче місце в даній програмі
називається «Монтажний кадр». Саме у межах цього кадру і створюється вся
анімація. Початковим кроком при оформленні стартової сторінки був підбір її
розмірів. Вони обиралися відповідно до розмірів зображення, яке було обрано
як фон головної сторінки. Це зображення оформлювалося на другому етапі
робіт та представляло собою файл у форматі .jpg. Надалі засобами Adobe Flash
до стартової сторінки було додано підписи та гіперпосилання на фрагменти
планів різних років. Щоб додати до підписів анімацію при наведенні й
натисненні на них, ці об’єкти було перетворено у вікні «Перетворити на
символ» у кнопки, після чого у вкладці «Часова шкала» було додано до них
анімацію – зміну розміру і кольору при наведенні курсору та натисненні цих
кнопок. У майбутньому на стартовій сторінці також можна буде розмістити
кнопки для вибору мови інтерфейсу, для переходу до сторінки з інформацією
про проект та автора тощо (рис. 3).
Для завершення проектування стартової сторінки необхідно було
приєднати до створених кнопок посилання на фрагменти планів. Але цей етап
робіт було проведено вже після остаточного збереження проектів з готовими та
оформленими картографічними творами і прив’язаними до них галереями.
Сама ж стартова сторінка була збережена у двох форматах: .fla (робочий
документ Flash) та .swf (формат, в якому можна переглядати у браузерах чи
спеціальних візуалізаторах створені в Adobe Flash проекти).
Надалі послідовно створено проекти з усіма фрагментами обраних планів.
Задача полягала у розміщенні на різних точках попередньо оформленого
фонового зображення (фрагменти планів у форматі .jpg) анімованих пунсонів із
підписами назв історичних пам’яток (рис. 4). Усього було створено 43 таких

Рис. 4. Фрагмент стародавнього плану міста Києва із нанесеними
умовними позначеннями (анімаційними) історичних пам’яток
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пунсони. При наведенні курсору на будь-який із них з’являвся підпис із назвою,
доданий засобами Adobe Flash. А вже після створення та оформлення галерей
до кожного з цих пунсонів було прив’язано свою галерею із зображеннями
пам’яток.
Також після створення всіх проектів із фрагментами планів на кожному
картографічному творі було розміщено підписи та гіперпосилання на плани
міста Києва інших років видання. Це зроблено для полегшення переходу між
картографічними творами та має сприяти покращенню можливості їх
співставлення та вивчення. Крім того, до кожного проекту з планами також
додано логотип «Путівника історії міста Києва», при натисненні на котрий є
змога повернутися на стартову сторінку. Таким чином, аналогічно було
створено 10 проектів, при збереженні котрих у форматах .fla і .swf у назві
зазначався рік видання плану міста.
Четвертий етап розробки путівника – створення й оформлення галерей
(рис. 5). В якості основи використано класичний та зручний для застосування у
мережі Internet їх вигляд. Саме звідти й було взято готову галерею. Але для її
застосування у путівнику було проведено ряд оформлювальних та редакційних
робіт, під час яких було задано назви для кожної окремої галереї, змінено
підписи назв стародавніх листівок та сучасних фотографій, обрано фонове
зображення, додано логотип із назвою путівника, розміщено в галереях
зображення тощо. Більшість цих змін проходила за рахунок пропису в коді
файлу «index.html» певних правок. У кінцевому результаті ми отримали 43
папки із видозміненими та відредагованими галереями. Крім того, для кожної
галереї в коді головного файлу «index.html» було додано гіперпосилання на
сторінки із фрагментами планів, яке, при натисканні на логотип із назвою
туристичного путівника, повертає користувача на сторінку із картографічним
зображенням.
Також одразу після завершення виконання попередніх етапів було
приєднано до всіх пунсонів на фрагментах планів кожного проекту посилання
на відповідні галереї. Цей етап робіт був виконаний за рахунок виділення
кожного пунсону та прописування у вікні «Дії» («Додати новий елемент у
сценарій» - «Глобальні функції» - «Оглядач і мережа» - «getURL») відповідного
посилання на певну галерею. Дана дія була проведена з усіма пунсонами на всіх

Рис. 5 Галерея із зображеннями з мультимедійного картографічного
твору «Путівник історії міста Києва»
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фрагментах планів міста. Це був кінцевий етап створення туристичного
путівника (рис.5, рис. 6).

Рис. 6 Фрагмент плану 1900 року видання з мультимедійного
картографічного твору «Путівник історії міста Києва»
Висновки. Розроблений мультимедійний туристичний путівник історії
міста Києва є наочним прикладом того, які проекти на сьогоднішній день
створюються з використанням сучасних програмних продуктів та можливостей
новітньої техніки. При цьому, призначення та функціональність цих творів
кардинально відрізняються, а реалізувати їх можна із застосуванням різних
програмних засобів. Головна ж перевага полягає у тому, що є можливість
користуватися ними як на персональних комп’ютерах, так і на будь-яких
компактних мобільних пристроях.
Загалом, існує два напрямки вдосконалень, які в перспективі варто
впроваджувати та застосовувати для поліпшення творів подібної тематики. Поперше, це поліпшення створеного путівника та додання до нього різноманітних
функцій; по-друге, це розробка інших проектів, в яких будуть реалізовані нові
ідеї, пов’язані з вивченням історії Києва та збільшенням його туристичної
привабливості.
Подальше введення деяких напрацювань до «Путівника історії міста
Києва» може певним чином змінити його призначення, функціональність та
коло користувачів. Серед вдосконалень та функцій, які в майбутньому можна
впровадити у путівнику, варто виділити такі:
− додати вікно з інформацією та довідкою про кожну історичну пам’ятку,
позначену на планах міста (з посиланнями на офіційні сайти тощо);
− додати до галерей не тільки сучасні зображення пам’яток та листівки з їх
виглядом на початку минулого століття, але й фотографії цих об’єктів, зроблені
в ті ж роки, що й використані у путівнику плани міста (це полегшить
співставлення стану міста протягом останніх 120 років та дозволить більш
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наочно вивчати історію та розвиток Києва, відслідковуючи у динаміці зміни у
вигляді визначних пам’яток);
− збільшити кількість різноманітних картографічних творів у путівнику
(це можуть бути картосхеми міста з об’ємними зображеннями будівель, більше
число планів різного року видання, космічні знімки тощо);
− розмістити даний путівник у мережі Internet та створити його спрощену
мобільну версію для використання на портативних пристроях;
− інтегрувати у розроблений туристичний путівник зв’язок із сучасними
соціальними мережами (Facebook, Twitter та Foursquare), який дозволить
швидко та зручно відмічати у даних соціальних мережах місця, які були
відвідані, та спілкуватися з іншими користувачами стосовно історичних
пам’яток міста Києва;
− з огляду на туристичну спрямованість розробки та акцент на заохочення
інтересу до історії Києва у тому числі й закордонних туристів, додати
можливість вибору мови інтерфейсу (щонайменше, англійську та російську);
− підібрати та використати однакові за масштабом, проекцією,
орієнтуванням відносно сторін світу та іншими аспектами плани різних років,
які б можна було прив’язати між собою у точках розміщення історичних
пам’яток для унаочнення визначення змін, які відбувалися з містом, при
переключенні між планами.
Розроблений путівник можна інакше реалізувати, зберігши при цьому його
концепцію. Використовуючи для створення інший програмний продукт, є змога
додати складнішу анімацію, замінити галереї «випадаючими» безпосередньо на
планах Києва вікнами, де можна переглядати зображення або довідкову
інформацію, доповнити функціонал інструментами для вимірювання відстаней
і площ тощо. Тобто, лише від уяви розробника та вміння працювати із
сучасними програмними засобами залежить, які саме ідеї й яким чином будуть
реалізовані та впроваджені в туристичному путівнику.
Ще одна ідея, яка може бути реалізованою, – створення подібного
путівника у поєднанні з можливостями GPS.
Отже, існує величезна кількість перспектив удосконалення, які можна
застосовувати та впроваджувати в майбутньому. Але реалізація подібних
задумів потребує подальшого вивчення можливостей різного програмного
забезпечення та великої кількості часу.
Створення даного проекту вимагало послідовного виконання ряду
важливих етапів. Було досліджено особливості туристичного картографування,
його історію та стан в Україні, вимоги до відображення об’єктів на
туристичних картографічних творах та їх різноманіття і класифікацію.
Проаналізовано історію виникнення путівників, їх еволюцію та сучасний стан,
особливості використання та перспективи для розвитку даного напрямку
туристичного картографування.
Вивчення історичного аспекту картографування міста Києва потребувало
опрацювання робіт багатьох науковців, котрі займалися дослідженням цього
питання протягом кількох останніх століть. Також розглянуто діяльність
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авторів, котрі займалися створенням планів міста у минулому; виконано огляд
видавництв, які випускали картографічну продукцію у Києві.
Таким чином, «Путівник історії міста Києва» є сучасним актуальним
електронним мультимедійним картографічним твором. Його можуть
використовувати туристи і краєзнавці для ознайомлення із визначними
пам’ятками Києва. Путівник містить велику кількість стародавніх
картографічних творів та інших матеріалів, які можна використовувати для
подальшого аналізу і вивчення історії розвитку Києва. Отже, саме тому є
сподівання, що подібні до «Путівника історії міста Києва» твори матимуть
велике майбутнє та стануть корисними для широкого кола користувачів.
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MULTIMEDIA AND GIS-TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL
COMPLEX OF UKRAINE
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv, Vladimirskaya 64/13, 01601
Аннотация. Обосновано использование мультимедиа и ГИС-технологий в
картографировании образовательного комплекса Украины. Разработана
методология создание мультимедийного атласа развития образовательного
комплекса Украины. Определены базовые единицы картографирования
образовательного комплекса Украины.
Ключевые слова: картографирование, мультимедиа, образовательный
комплекс Украины, мультимедийный атлас.
Abstract. The use of multimedia and GIS-technologies are reasonable in
mapping of educational complex of Ukraine. Methodology is worked out creation of
multimedia atlas of development of educational complex of Ukraine. Base units of
mapping of educational complex of Ukraine are certain.
Key words: mapping, multimedia, educational complex of Ukraine, multimedia
atlas.
Введение. Современные компьютерные системы наделены возможностью
воссоздания не только текста, таблиц, схем, но и цветных фотоснимков,
реалистичных трехмерных изображений, фрагментов фильмов, а также
звукового сопровождения, в виде музыки и тому подобное. Если подобные
системы настроены на целевой анализ информации, то мы имеем дело с
мультимедиа [2, 3, 6, 7].
Мультимедиа являет собой интеграцию звука, анимации, текста и (видео)
изображений. При реализации в среде пространственных данных относительно
ОК Украины можно согласовать карты со всеми другими видами информации
географического характера. Это могут быть текстовые документы,
описывающие объекты ОК регионов, их фотографии, которые включены в базу
данных специализированной ГИС «Образовательный комплекс Украины».
Цель объединения звука, анимации, текста и (видео) изображений, с
картой заключается в том, чтобы обеспечить лучшее понимание изображенных
на ней объектов ОК Украины в целом.
Методика мультимедиа содержит три полностью самостоятельных ветви:
мультимедиа, мультимедиаоборудование и мультимедиапродукт [2].
Первое и, достоверно, главное значение имеет новый подход к хранению
информации разного типа. В методологическом плане это синтез определенным
образом
структурированной
информации,
организованный
для
ее
интерактивного восприятия в разных формах (графика, видео, звук, текст,
анимация) и представленной в цифровых форматах.
Во втором значении термин «мультимедиа» применяют специалисты по
компьютерным технологиям, понимая специфику программно-аппаратных
комплексов, которые позволяют работать с информацией разного типа.
Очевидно, что без мультимедиаоборудования невозможно реализовать
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мультимедиаидею в результате их взаимодействия образуется третье значение
понятия «мультимедиа» – мультимедиапродукт.
Чаще всего такой продукт ассоциируется с СD- и DVD-носителями, то
есть имеется в виду возможность передачи, тиражирования больших объемов
определенным образом организованной информации. Важнейшим в
мультимедиапродуктах является не носитель информации (или канал ее
передачи), а организация данных и принадлежность продукта, мультимедиа от
специфических программ в компьютере пользователя.
Средства компьютерного обрабатывания данных активно внедряются в
картографию, начиная со второй половины ХХ ст., когда появились достаточно
мощные компьютерные системы и периферийные устройства, позволяющие
создавать цифровые модели сложных изображений. Этапы автоматизации
процессов создания и использования карт исторически связаны с разработкой
методов и алгоритмов машинной графики и компьютерной обработки
изображений [8, 9], созданием и развитием теории реляционных баз данных [4,
5] и разработкой на их основе принципов и программного обеспечения
автоматизированных картографических систем (АКС) и геоинформационных
систем (ГИС).
Основной текст. Современные ГИС-пакеты имеют ограниченные
возможности работы с видеофильмами и анимациями. Текст может быть создан
на основе базы данных; могут быть показаны сканируемые изображения
фотографий учебных заведений, бумажных карт и текстовых документов. В
настоящий момент ГИС-пакеты почти полностью интегрированы в настольные
системы. Пользователь руководствуется общим графическим интерфейсом,
который позволяет показывать карты и обеспечивать доступ к данным,
сопровождающий эти карты. Указание на объект на карте мгновенно выводит
на экран соответствующую запись в базе данных или диаграмму. Таким же
образом открывается доступ к мультимедиа и к общей настольной среде,
поскольку карта обеспечивает прямую связь с электронными таблицами,
видеофильмами и анимациями. Если мы хотим включить эту новую
технологию в систему обработки пространственных данных, придется решить
целый ряд проблем, в том числе как структурировать мультимедийную
информацию (чтобы предложить эффективные навигационные стратегии, как
использовать мультимедиа, чтобы повысить эффективность пространственного
анализа).
ГИС обеспечивает интерактивную взаимосвязь картографических
изображений и табличных баз данных. Интерактивный принцип запросов в
ГИС позволяет отображать информацию об объектах ОК в разных формах
(чаще всего это карта, таблица, график). В то же время, как для создания, так и
для использования ГИС, как правило, необходима специальная программная
среда. В этом смысле ГИС не является мультимедийным продуктом, но важно
отметить, что ГИС имеет некоторые свойства мультимедиа (например,
отображение разноформатных данных по интерактивному запросу). В итоге
возможно создание ГИС с элементами мультимедиа.
ГИС «Образовательный комплекс Украины» – это в первую очередь
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специализирована проблемно-ориентированная система, предназначенная для
решения узкопрофессиональных заданий. Шире в практическом смысле
представляется понятие «геоинформационные технологии», или ГИСтехнологии, под которыми понимается набор методов, программных и
технических средств, привлеченных в процессе введения (цифрования),
обработки (редактирование), отображения (тиражирование) и использования
картографических материалов, и других геоизображений с применением
компьютерной техники.
Мультимедиа не является простым набором разноформатных данных, а
является интерактивной системой для их целенаправленного отображения. Но в
отличие от ГИС, управление интерактивным процессом здесь осуществляется с
помощью гиперссылок и гиперсвязей [2].
Гиперссылка – особенный, программно реализованный интерактивный
запрос, позволяющий переходить к разным блокам информации, при анализе
любого из них. Объектом гиперссылок может служить любой фрагмент
электронного изображения, выведенного в пределах экрана монитора (карта, ее
часть, текст, фотоснимок, видеокадр, и тому подобное).
Гиперсвязь – это программный метод, с помощью которого разные сроки,
изображения, звуки и фрагменты видео, внутренне связываются за
определенными логическими критериями. Структура информации в
мультимедиапродуктах отличается от реляционной базы данных и представляет
набор поименованных файлов с указанием их взаимосвязей и правил
отображения на экране монитора.
Создание картографических мультимедийных продуктов оправдано и
является рациональным, когда идет речь о системе со значительным объемом
разноформатной информации (системы карт, атласа развития ОК Украины,
текста, фото- и видеоматериалов, звуковое сопровождение и т. п.), настроенной
на интерактивный анализ данных.
Именно электронные атласы и серии карт ОК Украины являются основой
для подготовки мультимедийного продукта с использованием ГИС-технологий.
В электронных атласах карты сопровождаются разнообразной информацией,
связанной как с картой в целом, так и с ее отдельными элементами. Эту
информацию можно анализировать и исследовать.
Серия карт развития ОК Украины – это система моделей их структуры и
территориальной организации с учетом временной компоненты. Объединение
карт из видео изображениями или фотографиями открывает перед
пользователем разные представления относительно развития ОК.
Развитие ОК Украины представляет сложные процессы. Для их
объяснения с большим успехом могут применяться анимации. Анимации
хорошо воспроизводят временной компонент пространственных данных
относительно развития ОК.
При создании мультимедийного атласа следует иметь в виду следующие
особенности:
- программа атласа дополняется специальным сценарием, где детально
отмечен порядок использования гиперссылок, наличие дикторского текста,
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музыкального и видео сопровождения для тех или других разделов и сюжетов
атласа, использования эффектов анимации, и т. п.;
- компоновка картографических и других материалов должна
согласовываться с форматом экранного пространства монитора;
- проектирование знаковых систем и легенд электронных карт имеет ту
особенность, что оптическое разрешение и цветная палитра экранного
изображения в сравнении с «бумажными» аналогами может в значительной
мере отличаться. Возможное использование в мультимедиа анимационных и
трехмерных картографических изображений предусматривает необходимость
формализации «графических переменных» трехмерной картографической
анимации [1].
Важный этап предусматривает использование специального программного
обеспечения. Это в первую очередь программы, позволяющие создавать и
редактировать электронные карты, а также обрабатывать цифровые модели
изображений, цифровое видео и создавать анимации. Сюда можно отнести
разные векторные картографические редакторы и векторизаторы растровых
карт, а также программы из обработки растровой и трехмерной графики
(программные средства компании ESRI, MapInfo Corporation, Golden Software,
система Digitmap, программы семьи Adobe) [2].
Базовые единицы картографирования для всех карт ОК Украины – пункты
и центры образования, административно-территориальные образования, в
пределах которых с помощью разных способов представляются данные за
объемами и типами предоставленных образовательных услуг.
Каждый раздел атласа иллюстрируется большим количеством диаграмм,
позволяющих в сочетании с картами минимизировать текстовую часть.
Мультимедийная версия атласа дополняется фотоматериалами, звуком и
анимацией. Разрабатывается оптимальная структура экранного пространства.
При подготовке мультимедийной версии разрабатывается сценарий
гиперссылок, позволяющих связать разные компоненты содержания атласа
между собой. Разрабатывается методика создания анимационных диаграмм по
ряду показателей. Для каждого раздела создается оригинальный дизайн-проект
(компоновка и оформление экранного пространства).
Внедрение идеи и методологии мультимедиа в сочетании с ГИСтехнологиями в процесс атласного картографирования нуждается в
последующем теоретическом осмыслении и методических разработках.
Выводы. Использование мультимедиа в картографии позволяет
прослеживать и анализировать изменения процессов и явлений в пространстве
и во времени при картографировании любых объектов.
Мультимедиа
позволяет передать динамику более красочно чем набор статических карт, а
использование
современных
компьютерных
технологий
делает
картографические анимации наглядными, интересными и содержательными.
На рынке программных продуктов можно найти такую программу, которая бы
выполняла все условия привередливого потребителя при создании разных
эффектов для мультимедиа в процессе картографического моделирования.
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систем планирования подготовки пловцов. Предложены изменения в
классификацию применяемых тренировочных режимов и распределение их по
зонам интенсивности.
Ключевые слова: планирование подготовки пловцов, зоны интенсивности,
тренировочные нагрузки, тренировочные режимы, методы тренировки.
Abstract. In work is organized benchmark analysis existing planning system of
preparation swimmer. The offered changes to categorizations applicable burn-in
mode and distribution them on zone of the intensities.
Key words: planning of preparation swimmer, zones to intensities, burn-in
loads, burn-in modes, methods of the drill.
Вступление. Для успешного управления подготовкой спортсменов
оказывается далеко недостаточным наличие научно обоснованных и
сбалансированных между собой сведений о структуре и нормативах
подготовленности спортсменов, методах оценки различных качеств,
определяющих спортивный результат, методике развития этих качеств и их
составляющих. Необходимо также рациональное планирование тренировочного
процесса, начиная от частей отдельных занятий и заканчивая многолетним
планированием. Все многообразие вопросов, возникающих в процессе
планирования подготовки пловцов можно свести к двум основным: 1) какой
материал включать в тренировку, из чего ее строить? 2) как ее строить? В
плавании, как и во многих других видах спорта, наиболее полно решен первый
вопрос. В этой статье сделана попытка ответить на второй вопрос и предложить
систему планирования подготовки пловцов на этапе спортивного
совершенствования. Данная система должна предусматривать: выбор
правильных тренировочных средств и оптимального их соотношения;
применение этих тренировочных средств в нужной зоне интенсивности; выбор
правильной периодизации процесса подготовки и оптимального объема
тренировочной нагрузки; разработку и обоснование моделей подготовки
пловцов; учет индивидуальных особенностей пловцов; возможность
организации оперативного управления подготовкой пловцов на основе
результатов контроля. Рассмотрим, как реализуются эти свойства в
предложенной системе планирования.
Обзор литературы. Многие вопросы построения тренировочного
процесса получили как общетеоретическое обоснование, так и достаточно
глубокую разработку применительно к плаванию. Большой вклад в развитие и
совершенствование системы планирования подготовки пловцов внесли: Т.М.
Абсолямов [1], Н.Ж. Булгакова [2], Л.П. Макаренко [3], М.Я. Набатникова [4],
В.Н. Платонов [5], Е.А. Ширковец [6] и другие.
Разработанные теоретические положения и практические рекомендации
нашли свое применение в используемых в плавании систем планирования
подготовки пловцов. Существуют известные, широко зарекомендовавшие себя,
системы подготовки пловцов: В.Н. Платонова, С.М. Вайцеховского, Г.Г.
Турецкого, И.М. Кошкина и многих других.
Однако они обладают некоторыми недостатками:
1. В их основу положен индивидуальный опыт конкретного тренера по
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подготовке конкретных спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов. Однако, учитывая необходимость индивидуализации подготовки
пловцов, сложность использования опыта выдающихся пловцов в подготовке
спортсменов на этапе спортивного мастерства, данные системы планирования
не носят универсального характера и не всегда могут быть применены в
процессе планирования подготовки пловцов групп спортивного мастерства.
2. Предлагаемые системы планирования слабо формализованы и
практически не допускают автоматизации процесса планирования. Например,
не определены четкие соотношения в распределении тренировочной нагрузки
по зонам (уровням) интенсивности.
3. Данные системы планирования не позволяют учитывать ритмические
колебания, существующие в организме спортсмена и оказывающие заметное
влияние на его состояние и спортивные результаты.
Основной текст.
Существующие системы планирования подготовки пловцов требуют
совершенствования, что связано с определением продолжительности
различных этапов подготовки, состава и соотношения средств и методов,
направленности тренировочного процесса и динамики тренировочных и
соревновательных нагрузок и т.д. Это необходимо совмещать со строгим
учетом предрасположенности спортсменов к выступлению на дистанциях
различной длины и в различных способах плавания, закономерностей
восхождения к вершинам спортивного мастерства пловцов различного пола и
специализации. При этом одной дифференциацией подготовки сегодня уже не
обойтись. Нужна строгая индивидуализация, основанная на глубоком изучении
возможностей и резервов совершенствования конкретного спортсмена,
постоянном поиске наиболее эффективных именно для него средств и методов
подготовки.
Учитывая, что выбор оптимального соотношения тренировочных средств
по зонам интенсивности позволяет с большей эффективностью управлять
тренировочным процессом, при планировании подготовки пловцов необходимо
определить соотношение тренировочных нагрузок по зонам интенсивности.
При этом следует помнить, что как недостаточный объем упражнений,
выполняемых с высокой интенсивностью, так и их избыток может негативно
сказаться на уровне спортивных результатов.
Экспериментальные данные позволяют говорить о том, что рациональным
подбором тренировочных упражнений и их сочетанием в занятии можно
активно влиять на работоспособность спортсменов, на протекание у них
процессов восстановления после напряженной деятельности, управлять
изменением тренированности в процессе их подготовки.
Учитывая, что при планировании подготовки пловцов необходимо
осуществлять: выбор верной периодизации подготовки пловцов и
оптимального общего объема тренировочных нагрузок; выбор правильных
тренировочных средств и оптимального их соотношения; применение этих
тренировочных средств в нужной зоне интенсивности; учет индивидуальных
особенностей спортсмена, проанализируем системы подготовки пловцов,
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изложенные в литературных источниках.
Все анализируемые системы планирования опираются на структурную
схему тренировочного процесса и используют различные методы спортивной
тренировки. При этом, в распределении тренировочных нагрузок по зонам
интенсивности, авторы систем планирования в основном придерживаются
системы классификации зон интенсивности, показанной в таблице 1.
Сравнение характеристик систем планирования, приведенных в таблице 1,
показывает, что различные авторы примерно одинаково предлагают
планировать общий объем плавания, хотя диапазон изменения этой величины
достаточно широк – от 1600 до 2800 км.
Однако распределение тренировочных нагрузок по зонам интенсивности
значительно отличаются. Так система планирования, описанные в [3] и [7]
отличаются по сравнению с другими системами большим объемом работы во 2
зоне интенсивности и меньшим объемом работы в 4 и 5 зонах интенсивности.
Система планирования В.Н. Платонова определяет больший объем
анаэробной работы в 4 и 5 зонах и примерно равные объемы работы в 1 – 3
зонах интенсивности.
Это подтверждает вывод о том, что системы планирования субъективны и
основаны на опыте и интуиции их разработчиков.
С целью совершенствования системы планирования подготовки пловцов
на этапе спортивного совершенствования, введем некоторые изменения в
классификацию применяемых тренировочных режимов и распределение их по
зонам интенсивности [8].
Для более плавного перехода от тренировки аэробной направленности к
тренировкам смешанной аэробно-анаэробной направленности, тренировочный
режим V3 (3 зона интенсивности тренировочных нагрузок) разбит на два
подрежима – V3а и V3б. Такая же методическая последовательность, связанная
с разбиением тренировочного режима V4 (4 зона интенсивности тренировочных
нагрузок) на подрежимы V4а, V4б, направлена на постепенность перехода от
тренировок смешанной аэробно-анаэробной направленности к анаэробной
гликолитической тренировке. При этом, под системой планирования будем
понимать совокупность методики планирования подготовки пловцов, методики
определения и использования биологических ритмов пловцов и комплекс
тестов оперативного контроля за состоянием специальной подготовленности
пловцов в каждой зоне интенсивности тренировочного процесса.
Опишем предлагаемую систему планирования подготовки пловцов.
Для формирования аэробной выносливости используют тренировочные
режимы V1,V2 V3а,V3б. Удельный вес аэробной тренировки составляет 85-95 %
от общего объема плавания и, ее правильная организация с учетом уровней
интенсивности - необходимое условие развития специальной аэробной
выносливости, физиологический механизм которой заключается в повышении
способности скелетных мышц использовать лактат как источник энергии в
процессе работы на уровне, близком к МПК. Дадим характеристику этим
режимам.
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Автор, источник
параметр
Общий объем плавания, км
из них:
в 1 зоне интенсивности, %
во 2 зоне интенсивности, %
в 3 зоне интенсивности, %
в 4 зоне интенсивности, %
в 5 зоне интенсивности, %
Объем работы на суше, час
Количество тренировок в
год
Количество дней занятий
Количество соревнований
Объем интенсивного
плавания , %
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Таблица 1

Характеристика систем планирования подготовки пловцов

Гилязова
В.Б., [7]

Макаренко
Л.П., [3]
1600 -2200

Абсалям
ов Т.М.,
[1]
2350

Набатнико
ва М.Я.,
[4]
1720 - 2000

2000 2800

Ширковец Е.А., [6]
Платонов В.Н., [5]
Спринтеры стайеры спринтеры среднев стайеры
ики
1920
2660
1900 -2100
210024002300
2600

19
50
27
3
1
200
500 - 540

16
60 - 65
12 - 16
4-5
3
300 - 350
516 - 552

29,8
38,3
17
10,6
4,3
250
500 - 550

6,8 - 10,2
35 - 44,8
32,5 - 42,8
8,5 - 11
3,8 - 4,4
200 - 220
480 - 500

18
46,4
24,8
7
3,8
200
500 – 550

300 - 320

300 - 314

300 - 320

280 - 300

300 – 320

98
70 - 75

60 - 100
70 - 75

60 - 100
75 - 80

60 - 80
60 - 75

96
70 – 82
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14,6
48,4
32,2
3,2
1,4
230
500 550
300 320
96
70 - 75

26 - 30
26 - 30
26 - 30
8 - 12
5-7
210 - 220
550 - 600

16 - 20
30 - 35
35 - 40
6 - 10
3-5
220 -230
550 -600

10 - 15
40 - 45
36 - 40
3-7
1-2
240-260
540-580

300 - 320

300 -320

300-320

96
74 - 77

96
74 - 77

96
74 - 77
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Компенсаторное плавание в режиме дистанционной тренировки на уровне
порога аэробного обмена (ПАЭРО) - V1. Это режим, соответствующий первой
зоне интенсивности тренировочной нагрузки, предназначен для развития
аэробной (общей) выносливости в процессе плавания в медленном и среднем
темпе, при общем времени работы не менее 40 - 60 мин. При этом
используются следующие методы тренировки: медленная интервальная
тренировка с короткими паузами отдыха (5 - 10 сек.) на отрезках 50 – 200 м с
общим объемом работы в одном занятии до 800-2000 м; марафонская
тренировка в медленном темпе на дистанциях 5 – 10 км; восстановительная
дистанционная тренировка в медленном темпе, пульс 120-132 уд/мин.
Режим V1 является соединительным звеном между относительно
избирательным развитием основополагающих двигательных качеств (сила в
различных проявлениях, гибкость, быстрота, ловкость), скоростными
возможностями, а также различными видами выносливости, проявляемыми в
специальных упражнениях на воде (режимы V2 – V5) .
Тренировка в режиме V1 направлена на решение следующих задач:
максимальное увеличение длины “шага” при сохранении целостности
движений; увеличение количества функционирующих капилляров и ударного
объема сердца; активизация жирового обмена и повышение способности к
использованию резервного гликогена; восстановление способности скелетных
мышц к утилизации лактата в процессе работы. Данный тренировочный режим
применяется в качестве активного отдыха после высокоинтенсивной работы.
Такие нагрузки способствуют более быстрому восстановлению организма
спортсмена.
Дистанционное плавание на уровне ПАНО - V2. Это режим развития
аэробной (общей) выносливости методом дистанционной тренировки с
интенсивностью, соответствующей уровню индивидуального ПАНО.
Тренирующее воздействие достигается при длительной работе (30 - 60 мин.) с
общим объемом плавания до 5000 м. Потребление кислорода составляет 5070% от МПК. Тренировочные нагрузки носят аэробный характер и
соответствуют второй зоне интенсивности. ЧСС во время упражнений
находится в диапазоне 140-160 уд/мин, лактат изменяется в пределах 2-4
ммоль/л.
Интервальное плавание на уровне ПАНО - V3а. Это режим развития
аэробной (общей) выносливости методом медленной тренировки на отрезках
преимущественно 50 - 400 м с отдыхом 10 - 30 сек и интенсивностью,
соответствующей уровню анаэробного порога. Длительность работы составляет
20 - 40 мин, ЧСС - 160 - 170 уд/мин, лактат – 4-6 ммоль/л. Режим соответствует
третьей зоне интенсивности тренировочной нагрузки.
Таким образом, медленная интервальная тренировка в режиме V3а с общим
объемом плавания 2400 - 3200 м представляет индивидуальное соединительное
звено между двумя основными энергетическими процессами - окислением
жиров и углеводов. Для большинства спортсменов режим V3а является
основным в тренировке аэробной выносливости.
Вершина аэробной тренировки - V3б. Это режим развития аэробной
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(общей) выносливости с использованием метода, представляющего переходный
вариант между быстрой и медленной интервальной тренировками на отрезках
от 50 до 800 м с интенсивностью 85 - 90 % от лучшего результата на
коротких (50 - 100 м) и 88 - 92 % на более длинных отрезках дистанции (200 800 м). Интервалы отдыха изменяются от 10 до 90 секунд и обусловлены
уровнем
тренированности
пловцов
и
особенностями
организации
тренировочной серии. Скорость плавания может быть постоянной или
возрастать от повторения к повторению. Длительность работы в одном занятии
составляет 8-16 мин. Тренировочные нагрузки соответствуют третьей зоне
интенсивности. Режим V3б - связующее звено между специфической аэробной
(режимы V1 - V3а) и анаэробной (режимы V4а - V5) тренировкой.
Целесообразно спланированная тренировка в режиме V3б повышает
способность мышц утилизировать пируват, образующийся вследствие
активизации гликолиза. Аэробное окисление углеводов предупреждает
повышение концентрации лактата в крови.
Для развития анаэробной (скоростной) выносливости в спортивной
практике используется два режима - V4б - V4а. Дадим характеристику этим
режимам.
Быстрая интервальная тренировка в режиме развития анаэробной
лактатной (скоростной) выносливости - V4а. Она планируется на отрезках 50200 м с отдыхом 30-60 секунд и длительностью работы 2-3 мин. При этом
предусматривается работа со скоростью 88 - 92 % от лучшего времени на
дистанциях 50-100 м и не менее 92 % - на дистанции 200 м в одном задании,
при общем количестве таких заданий в одном тренировочном занятии не более
2–3 и отдыхом между ними 3 мин. Тренировочные нагрузки этого режима
соответствуют четвертой зоне интенсивности. Уровень развития анаэробной
выносливости в режиме V4а оказывает прямое влияние на скорость
проплывания первых 100 м на 400 м дистанции, а также определяет, в
известной степени, скорость проплывания последнего 50 м отрезка на
дистанциях 100 и 200 м.
Повторная тренировка в режиме развития анаэробной лактатной
(скоростной) выносливости - V4б. Она планируется на отрезках 50-100 м со
скоростью не менее 93-95 % от лучшего времени и длительностью работы в
одной дозе 2-3 минуты. Количество таких доз в одном тренировочном занятии
не более двух-трех. Пловец должен научиться адаптироваться и переносить
высокие уровни концентрации лактата, и, следовательно, острую боль, и при
этом сохранять технику гребка и “темпа“. Тренировочные нагрузки
выполняемые пловцом соответствуют четвертой зоне интенсивности. Режим
V4б оказывает большое влияние на среднюю скорость проплывания дистанции
100 м и в значительной степени определяет скорость преодоления первого 50 м
отрезка на дистанции 200 м.
Для развития скоростных способностей в плавании используется режим V5. Дадим ему характеристику.
Спринтерская тренировка - V5, планируется на отрезках 12,5 - 25 м
(эпизодически 50 м). Количество повторений 12,5 - 25 м отрезков в одном
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режим тренировки
V1
Компенсаторное
плавание на уровне
ПАЭРО
1 зона интенсивности
V2
Дистанционное плавание
на уровне ПАНО
2 зона интенсивности
V3а
Интервальное плавание
на уровне ПАНО
3 зона интенсивности
V3б
Вершина
тренировки

аэробной

3 зона интенсивности

Научные труды SWorld

Физическое воспитание и спорт

Характеристика тренировочных режимов пловцов

направленность
тренировки
развитие аэробной
(общей) выносливости

методы тренировки

параметры тренировки

Таблица 2
варианты тренировки

медленная
интервальная;
марафонская;
дистанционная
восстановительная

лактат < 2 ммоль/л;
ЧСС – 120-140 уд/мин;
время работы – 90 –120 мин;
величина нагрузки – низкая

n x 50 м, отдых 5 сек;
n x 100 м, отдых 10 сек;
n x 200 м, отдых 10 сек;
1 x 5000 м;
1 x 10000 м

развитие аэробной
(общей) выносливости

медленная
интервальная;
дистанционная

лактат - 2-4 ммоль/л;
ЧСС – 140-160 уд/мин;
время работы – 30 –60 мин;
величина нагрузки – средняя;
объем плавания – до 5 км

развитие аэробной
(общей) выносливости

медленная
интервальная

развитие аэробной
(общей) выносливости

медленная
интервальная;
быстрая интервальная

лактат - 4-6 ммоль/л;
ЧСС – 160-170 уд/мин;
время работы – 20 –40 мин;
величина нагрузки – большая;
объем плавания - 2400-3200
м
лактат - 6-8 ммоль/л;
ЧСС – 170-180 уд/мин;
время работы – 8 –18 мин;
величина нагрузки – большая;
объем плавания - 1200-2400
м

(3-5) х 1000 м, отдых 4560 сек;
(2-3) x 1500 м, отдых 60
сек;
(4-6) x 800 м, отдых 30 60 сек
n x 50 м, отдых 10 сек;
n x 100 м, отдых 20 сек;
n x 200 м, отдых 30 сек
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n x 200 м, отдых 30-60
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Характеристика тренировочных режимов пловцов (окончание)
1
V4а
Быстрая интервальная
тренировка

2
развитие анаэробной
лактатной
(скоростной)
выносливости

3
быстрая интервальная

4 зона интенсивности

V4б
Повторная тренировка

развитие анаэробной
лактатной
(скоростной)
выносливости

повторная

4 зона интенсивности
развитие анаэробной
алактатной
Спринтерская тренировка выносливости,
скоростных
возможностей
5 зона интенсивности

V5

Научные труды SWorld

спринтерская

Таблица 2

4
лактат - 8-10 ммоль/л;
ЧСС – 180-190 уд/мин;
время работы – 2 –3 мин в
серии;
величина нагрузки – высокая;
объем плавания - 200-900 м

5
2-3 х (4 х 50 м), отдых
30-90 сек;
2-3 х (4 х 75 м), отдых
30-90 сек;
2-3 х (4 х 150 м), отдых
30-90 сек;
2-3 х (4 х 200 м), отдых
30-90 сек

лактат - 10-12 ммоль/л;
ЧСС – 190-200 уд/мин;
время работы – до 3 мин в
серии;
величина нагрузки – высокая;
объем плавания - 200-900 м

4 х 50 м, отдых 2-3 мин
4-5 х 100 м, отдых 4-7
мин.

ЧСС > 200 уд/мин;
время работы – 0,2 мин;
величина нагрузки –
максимальная;
объем плавания - 12,5-25 м;
количество повторов – 4-16 раз.

3 х 25 м, отдых 45 сек;
2 х 12,5 м, отдых 30 сек;
4 х 12,5 м, отдых 30 сек
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занятии составляет от 4 до 16. Тренировочные нагрузки этого режима
соответствуют пятой зоне интенсивности.
Обобщенные характеристики предложенных тренировочных режимов
пловцов на этапе спортивного совершенствования представлены в табл. 2.
Планируя тренировочные нагрузки пловцов, важно определить объемы
нагрузок для различных режимов (уровней) тренировки, выявить возможность
использования в одной тренировке нагрузок различных зон интенсивности и
оптимизировать выявленные соотношения.
При ежедневных тренировках необходимо относительно точно определить
скорость и соотношение объемов плавания в режимах V1 - V3б. Наибольший
тренировочный эффект достигается только тогда, когда найдено верное
индивидуальное соотношение всех четырех уровней интенсивности.
Рассмотренные тренировочные режимы, определяющие содержание
методики планирования тренировочного процесса пловцов, позволяют
определить варианты возможных сочетаний тренировочных режимов,
показанные в таблице 3. В ней знаком “+” отмечены разрешенные сочетания
тренировочных режимов, которые тренер может использовать в течение одного
тренировочного занятия. Применение данной таблицы упрощает работу
тренера в процессе планирования и создает предпосылки к его автоматизации.
Таблица 3
Варианты возможных сочетаний тренировочных режимов
V1
V1
V2

+

V3а

+

V3б

+

V4а

+

V4б

+

V5

+

V2

V3а

V3б

V4а

V4б

V5

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

Определяя в качестве меры измерения различных сторон специальной
подготовленности скорость проплывания основных серий (заданий) в
специфических режимах тренировки (V1 - V5), не следует забывать, что она
(скорость) выступает в качестве системообразующего фактора и является
основой целого объединения элементов двигательных действий спортсмена.
Определяемая многими компонентами, скорость зависит, в конечном
счете, от частоты и длины гребков. При этом скорость, длина “шага“ и частота
гребков (темп) могут служить ключом к выявлению конкретных особенностей
техники и оценки ее индивидуальных изменений.
Заключение и выводы. Были рассмотрены характеристики используемых
в спортивном плавании систем планирования подготовки пловцов. Показано,
что системы планирования субъективны и основаны на опыте и интуиции их
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разработчиков.
Были предложены некоторые изменения в классификацию применяемых
тренировочных режимов и распределение их по зонам интенсивности. Даны
характеристики
предлагаемых
режимов
тренировки
и
описана
соответствующая система планирования подготовки пловцов.
Показано, что силовые возможности, быстрота, гибкость и ловкость через
темп и “шаг“ гребковых движений определяют максимальную скорость
плавания (режим V5) и выносливость в различных проявлениях (режимы V1V4б), что позволяет рассматривать специальную физическую подготовленность,
как многоуровневую систему. Ее основу составляет развитие силы, быстроты,
гибкости и ловкости посредством разнообразных упражнений, как на суше, так
и на воде.
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PRINCIPLES OF THE ASSOCIATIVITY, VARIABILITY AND URGENT
INFORMATION IN PHYS
Moscow state machine-building university
Moscow, Bolshaya Semenovskya St., 38, 107023I
Аннотация. В работе обосновывается целесообразность внедрения
методических принципов сопряженности, вариативности и срочной
информации при формировании и совершенствовании двигательных действий в
физической культуре и спорте.
Ключевые слова: процесс, физическая подготовка, соревновательное
упражнение, обратная связь.
Abstract. The paper substantiates the feasibility of teaching the principles of
contingency, variability and urgent information in the formation and improvement of
motor actions in physical education and sport.
Key words: process, physical preparation, competitive exercise, feedback.
Вступление. В совершенствовании процесса специальной физической
подготовки специалисты видят наибольшие резервы дальнейшего повышения
мастерства спортсменов. Нередко упражнения специальной физической
подготовки специалисты подразделяют на две группы. К 1-й группе относят
упражнения преимущественной направленности на развитие двигательных
качеств, ко 2-й - способствующие совершенствованию техники движений.
Авторы, исследовавшие эту проблему, единодушны во мнении, что процесс
развития физических качеств является ведущим, но осуществляется он в
неразрывном единстве с процессом технической подготовки [14, 20, 19, 21, 23
и др.].
Техническое совершенствование спортсмена в основном спортивном
упражнении, по образному выражению И.П. Ратова, заключается в утилизации
потенциальных возможностей его организма. Однако, замечает автор,
соревновательное упражнение отличается по своей сути от тренировочного.
Так, если цель первого заключается в достижении как можно более высокого
результата, то цель второго - получить тренировочный следовой эффект.
Поэтому процессу совершенствования спортсмена в специальном упражнении
присущи черты технического совершенствования лишь в той мере, в какой эти
упражнения обеспечивают оптимум влияния на его нервно-мышечный аппарат
[17]. Но вопрос о критериях оценки эффективности применяемых специальных
упражнений остается предметом обсуждения исследователей. Четко не
определены и требования, предъявляемые к упражнениям специальной
физической подготовки спортсменов.
Поэтому особый интерес представляет рассмотрение этих вопросов с
позиций построения и совершенствования двигательной деятельности
человека, поскольку решение задач специальной физической подготовки, по
сути, предусматривает совершенствование этой деятельности в избранном виде
спо
Результаты. Обсуждение и анализ. Показано, что двигательный акт
Научные труды SWorld

88

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 20. Выпуск 2(39)

Физическое воспитание и спорт

состоит не только из сокращения мышц, но и представляет собой сложную цепь
условно-рефлекторных сдвигов вегетативных функций [1 и др.]. Профессор
В.С.Фарфель подчеркивал то обстоятельство, что особенности характера
деятельности вызывают своего рода специализацию мышц, при которой
наблюдается изменение характера химических превращений в них, что, в свою
очередь, отражается на способности мышц к быстрым, сильным и длительным
сокращениям [18].
Описывая координационные отношения в двигательном аппарате
человека, исследователи единодушны во мнении, что произвольная
двигательная реакция по своему механизму представляет временную связь и
подчиняется всем основным закономерностям взаимодействия возбудительного
и тормозного процессов [15 и др.]. Показано, что мышечный аппарат следует
рассматривать как взаимосвязанную систему разновозбужденных элементов.
Эти разные уровни возбуждения отдельных элементов системы определяют
основные особенности межмышечной координации [17 и др.]. Этот вывод
имеет для практики спортивной подготовки большое значение, так как
позволяет судить об эффективности специальной физической подготовки
спортсмена с позиций совершенствования межмышечных координационных
связей.
Один из центральных тезисов современной теории и методики спортивной
тренировки формулируется примерно так: интенсивная "проработка" мышц в
структуре специального упражнения с учетом биомеханических условий их
работы составляет один из резервов интенсификации тренировочного процесса
[9, 19 и др.].
Обширный экспериментальный материал, представленный в работах
отдельных авторов, показывает, что для совершенствования двигательной
деятельности спортсмена в избранном виде спорта необходимо использовать
такие упражнения, при выполнении которых обеспечивалось бы соответствие
двигательных координационных структур координационным особенностям
основного соревновательного упражнения. [13 и др.]. Это соответствие
присуще упражнениям, выполнение которых одновременно с развитием
физических качеств параллельно совершенствует и спортивную технику, то
есть отвечающим принципу сопряженного воздействия [25, 12 и др.].
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости тесного
взаимодействия технической и физической подготовки в деле дальнейшего
роста спортивного мастерства, что обусловлено, с одной стороны,
физиологическими, психологическими, биохимическими закономерностями, а с
другой - общностью условно-рефлекторного механизма, лежащего в основе
формирования двигательных навыков и развития физических качеств.
В силу чего метод сопряженного воздействия должен стать одним из
основополагающих в деле специальной физической подготовки спортсменов.
Целом рядом исследователей [8, 12 и др.] установлено, что оптимальных
соотношений между технической и физической подготовленностью можно
добиться лишь при определенном соответствии специальных упражнений
соревновательным. Требованиям такого соответствия отвечает по возможности
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одинаковый характер нервно-мышечных усилий, а также соответствие структур
этих движений.
Поскольку соревновательным упражнениям однозначно соответствуют
лишь сами соревновательные упражнения, то, следуя принципу сопряженного
воздействия, необходимо с самого начала вести тренировку по пути
всевозрастающего (максимального в каждом конкретном случае) проявления
возможностей спортсмена, а это, как показывает практический опыт и данные
научных исследований, ведет к стойкой стабилизации двигательного навыка и,
соответственно, спортивного результата [10 и др.].
Поэтому наряду с вопросами сопряженности выдвигается проблема
вариативности, то есть применения оптимального чередования упражнений, в
процессе которых преодолеваются сопротивления большие или меньшие
соревновательных и равные последним.
Поскольку степень мышечного напряжения адекватно отражается в
амплитудных и частотных характеристиках биопотенциалов [22, 3 и др.], то
можно констатировать что, при увеличении электроактивности мышц в случае
повышенного взаимодействия с внешними силами создаются условия для
совершенствования силовых качеств. Однако увеличение при этом времени
активности каждой мышцы отрицательно сказывается на развитии скоростных
возможностей спортсмена. Ориентация на увеличение силовой компоненты
двигательных действий, хотя и улучшает показатели чисто силовых
проявлений, отрицательно сказывается на показателях быстроты [17 и др.].
Полученные нами результаты позволяют заключить, что в условиях
облегченного взаимодействия с внешними силами, когда преодолеваются
меньшие величины сопротивлений, прежде всего, совершенствуется
ритмоскоростная структура движений.
Как показал анализ полученных нами результатов, достижение возможно
большего импульса силы за более короткое время лежит через вариативный
метод тренировки, когда в сериях имитационных упражнений сочетаются
условия повышенного и облегченного взаимодействия с внешними силами. Это
приводит к одновременному повышению силовых и скоростных качеств
пловца. На необходимость увеличения наряду с силой мышц подвижности
нервных процессов при повышении результативности в скоростно-силовых
упражнениях указывали в своих работах многие исследователи [4 и др.].
Следовательно, при тренировке движений спортсмена необходимо
стремиться, с одной стороны, к увеличению электроактивности мышц для
развития силовых качеств, а с другой - к сокращению времени их возбуждения,
т.е. к упорядоченности распределения вспышек мышечной электроактивности,
заключающейся в концентрации, сжатости по времени периодов мышечного
сокращения, перемежающихся с четкими периодами мышечного расслабления.
В построении и совершенствовании двигательной деятельности человека
немаловажное значение имеет и проблема регуляции этой деятельности.
Импульсы возбуждения, приходящие из любого анализатора, по высказыванию
А.А.Ухтомского, изменяют функциональное состояние и уровень лабильности
всей работающей системы [18]. Это чрезвычайно важное для спортивной
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практики положение получило дальнейшую разработку в трудах российских и
зарубежных исследователей. Было доказано, что информация об изменении
текущего движения человека обеспечивается афферентной сигнализацией
целого ряда анализаторов, т.е. весьма совершенной системой обратной связи.
На огромную роль обратной связи в осуществлении управляемых процессов
указывали не только физиологи, психологи и педагоги, но и представители
технических и теоретических научных дисциплин [2, 7, 5, 24, 16 и др.].
Развитие учения о регуляции произвольного движения показало, что
осуществление двигательных действий не было бы возможным, если от
каждого этапа сложных поведенческих актов не поступало бы информации о
том, как они выполняются, что афферентный синтез складывается в процессе
образования афферентных сигналов и является обязательным условием
адекватности совершаемого двигательного акта различной степени сложности,
без которого невозможна "упреждающая" обратная связь [1].
Осведомительная информация, указывал С.Г. Геллерштейн [6], становится
более эффективной, когда внимание тренирующегося акцентируется на
внутренних ощущениях, возникающих от результатов действия. В этом случае
создаются условия, позволяющие сравнивать субъективные представления о
движении с объективными. По этому поводу А.И.Кузнецов замечает, что
наиболее перспективный путь интенсификации тренировочных воздействий
состоит не только в повышении интенсивности и длительности последних, но и
в степени мобилизации двигательного анализатора и вегетатики спортсмена
[11].
Срочная информация, получаемая спортсменом непосредственно по ходу
выполнения упражнения, приобретает значение обратной связи. Она становится
компонентом механизма управления движением. На ее основе спортсмен
приобретает способность сознательно регулировать движение, вносить в него
необходимые коррективы, исправлять ошибки, совершенствовать физические
качества и техническое мастерство.
Поэтому для углубления анализа совершаемых действий необходимо
"обогащать" двигательный образ дополнительной информацией, с помощью
которой можно было бы активизировать мыслительный процесс, усилить
сознательный контроль за своими действиями и с помощью всех этих средств
рационализировать двигательный акт.
Следовательно, необходимым условием совершенствования двигательной
деятельности спортсмена в процессе специальной физической подготовки
является наличие постоянной срочной информации, способствующей
рациональному
формированию
структуры
движений
основного
соревновательного упражнения. Совершенствование этой деятельности зависит
от ряда центральных и периферических факторов, среди которых важнейшее
место принадлежит временным координационным связям, образовавшимся в
ответ на конкретные условия протекания двигательного действия.
С целью выявления влияния срочной информации на подготовку пловцов
высокого класса нами было проведено исследование, которое, в частности,
предусматривало проведение 4-х недельного педагогического эксперимента,
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направленного на повышение скоростной подготовленности.
Пловцы контрольной и экспериментальной группы для повышения уровня
скоростных возможностей тренировались в гидроканале. Причем испытуемые
экспериментальной группы могли при этом контролировать уровень
дополнительной внешней тяги, удерживающей пловца на потоке воды,
скорость которого на 5 - 10% превышала его рекордную скорость на дистанции
25 м, а также величину максимума гребкового усилия. Информация поступала с
цветового табло, установленного на дне гидроканала в момент
непосредственного выполнения тренировочного упражнения. Спортсмены
контрольной группы выполняли аналогичную программу тренировок, но они не
получали информации о параметрах выполняемых действий.
По завершении эксперимента выяснилось, что использование пловцами
экспериментальной группы информации о величине дополнительной тяги и
максимума гребкового усилия позволило активно воздействовать на
увеличение длины "шага" - прирост составил в среднем 3,8% - и уменьшение
темпа движений - 3,5%. Уровень тяги, создаваемый "системой удержания",
уменьшился в среднем на 16,4%, что позволило пловцам в этих условиях
удержаться на рекордной для них скорости потока воды на 18% больше в
сравнении с испытуемыми контрольной группы, не получавших срочную
информацию в условиях гидроканала.
Итоги этого этапа исследования позволяют говорить о том, что
использование срочной информации при плавании в гидроканале на
индивидуально подобранной скорости потока воды вносит значительные
коррективы в компоненты отдельных характеристик, определяющих
реализацию скоростно-силовых возможностей. В результате пловцы опытной
группы на 4,4% улучшили результат проплывания 25 метров, в то время как
спортсмены контрольной группы, не использовавшие дополнительной
информации в тренировочных занятиях, смогли улучшить аналогичный
показатель в среднем на 2,2%.
Изложенные
выше
положения
во
многом
обосновывают
методологическую направленность выбора и определения целесообразности
использования различных средств в специальной физической подготовке
спортсменов.
Выводы. Процесс специальной физической подготовки, предназначенный
для совершенствования двигательной деятельности человека в избранном виде
спорта, должен осуществляться на основе трех основных методических
принципов: сопряженности, вариативности и срочной информации.
Внедрение этих принципов должно осуществляться с учетом
дидактических постулатов спортивной тренировки.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ СТУДЕНТОК ПІД ЧАС КРИТИЧНИХ
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RECOMMENDED ОRGANIZATIONAND INDEPENDENT EXERCISE OF
STUDENTS DURING THE CRITICAL DAYS
Ukrainian State University of Railway Transport
Kharkov, Feuerbach square 7, 61050, Ukraine

Анотація: за результатами опитування та анкетування студенток І – ІІ
курсів УкрДУЗТ було виявлено, що не всі знають як правильно будувати
самостійні заняття фізичними вправами, як правильно розподіляти
навантаження під час критичних днів. У відповідності з цим вирішено надати
рекомендації щодо організації процесу самостійних занять фізичними
вправами, харчування та основ гігієни.
Ключові слова: студентки, фізіологічний стан, критичні дні, фізична
працездатність, гармонійний розвиток.
Abstract: a survey and questionnaire students І - II courses UkrSURT found that
not everyone knows how to build a separate physical exercise, how to distribute the
load during critical days. Accordingly, decided to provide recommendations for
process organization independent of exercise, nutrition and hygiene basics.
Key words: student, physiological condition, critical days, physical
performance, harmonious development.
Введення. Як відомо, головна задача жінки – це материнство, тому кожен
місяць жіночий організм готується до цієї події. Фізіологічний стан різних
систем жіночого організму та фізична працездатність знаходиться в певній
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залежності від фаз менструального циклу. Деякі дівчата під час критичних днів
(КД) почувають себе цілком нормально, не помічаючи змін організму, а інші
відчувають болісні відчуття, втому, слабкість та нездужання. У цей період
падає імунітет та дівчина стає відкритою до вірусних інфекцій.
Постановка проблеми. Під час роботи зі студентками І – ІІ курсів
УкрДУЗТ виявилось, що значна кількість дівчат, під час КД, не знають як
правильно будувати самостійні заняття фізичними вправами, не вміють
дозувати вправи, що в свою чергу приводить до негативного впливу
навантаження на жіночий організм та негативно відображається на мотивації до
подальшого фізичного удосконалення під час КД. Значна кількість студенток
вважають, що в цей час не можливо займатися фізичними вправами, скаржаться
на поганий настрій, швидку втомленість, головні болі, болі у суглобах, у
попереку та інше. Однак, болісний стан організму під час КД не є нормальним і
виникає необхідність роз’яснення студенткам, що фізичні вправи тільки
позитивно сприяють розвитку та підтримуванню усіх органів, функцій та
систем організму в нормальному «робочому» стані у будь який час, але слід
корегувати структуру побудови занять фізичними вправами при такому стані
жіночого організму, як КД [ 4, 5].
Результати дослідження: В дослідженні приймали участь 205 студенток І
– ІІ курсів всіх факультетів Українського державного університету
залізничного транспорту. Були поставлені запитання: «Вважаєте ви чи ні що
тренування підчас критичних днів негативно впливають на ваш організм?» та
«Чи є критичні дні приводом для припинення тренувань?». Встановлено, що
35% студенток вважають, що навантаження в час критичних днів стає
приводом для погіршення стану здоров’я, самопочуття, прояву болісних
відчуттів та інше. 7% студенток вважають, що слід зовсім припинити
тренування в цей час. Приведені результати анкетування демонструють, що
студентки не знають як фізичні вправи впливають на жіночий організм, не
вміють організувати процес тренувань, не мають поняття про дозування
навантаження, про вправи які слід виконувати під час КД, для того щоб не
припиняти тренувань та не нашкодити здоров’ю, а отримувати тільки позитивні
емоції від фізичного навантаження.
У зв’язку з цим виникла необхідність роз’яснення студенткам основи
побудови самостійних занять фізичними вправами, гігієнічні основи фізичних
вправ та особистої гігієни, основи харчування.
Перш за все КД не є приводом для відказу від занять фізичною культурою.
Тільки наявність хронічних гінекологічних захворювань, запальні процеси
організму, які може виявити тільки лікар, можуть відкласти тренування на
деякий час.
Не слід відмовлятися від занять фізичними вправами, якщо під час КД
самопочуття задовільне. Правильно побудовані тренувальні заняття позитивно
впливають на судинну систему, вирівнюють гормональний фон та зміцнюють
м’язи малого тазу. Поступово, якщо є «збої», цикл вирівнюється, та КД стають
безболісними.
При заняттях з танцювальних видів фізичної діяльності слід знизити
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інтенсивність навантаження, виконувати вправи не у повну силу. Слід
виключити різкі вправи, такі як скручування, товчки стегнами, «тряску»
животом, стрибкі, падіння [2, 3, 5]. Не треба у такі дні тривалий час виконувати
вправи на підлозі без спеціального обладнання: коврики, коремати та інше (щоб
не застудитись). Також не слід виконувати підтримки, де ви знаходитесь у
нижній позиції, та акробатичні перевороти де ви знаходитесь головою донизу.
На час КД необхідно відмовитись від тренувань на підборах.
Під час КД не треба займатися силовими видами спорту тому що в цей час
організм знаходиться у стані високої травмо небезпечності. Якщо все ж таки
нема можливості відказатися від тренажерів та гантелей, не треба підвищувати
навантаження та ставити рекордів [1]. Займатися необхідно із привичною вагою
та відразу припинити вправу якщо відчуваються признаки нездужання.
Навантажувати в цей час можна м’язи рук, робити вправи на розтягування, а
планувати навантаження м’язів спини, ніг та м’язів черевного пресу слід в
інший час.
У період КД можна переключитись на інший вид фізичної діяльності.
Наприклад дуже позитивно на організм впливають нескладні пози йоги,
каланетики, пілатесу. З оздоровчою метою можна використовувати кардіо
навантаження – ходьбу, легкий біг, аеробіку, але обов’язково необхідно
спостерігати за навантаженням [2].
Не рекомендується займатися такими видами фізичної діяльності, як кінні
прогулянки, важка атлетика, інтенсивний біг, стрибки на скакалці, їзда на
велосипеді. Протипоказані плавання у басейні, так як організм у період КД
сприйнятливий до інфекцій, а вода у басейні може не кращим чином сприяти на
протікання менструації. Тривалі прибування на сонці відвідування сауни, лазні
категорично заборонені, тому що під впливом тепла може відкритись
кровотеча. За тією ж причиною не можна приймати гарячу ванну.
Переохолодження теж не рекомендовані [1, 4].
Так як заняття фізичними вправами під час КД втомлюють організм,
необхідно правильно харчуватись. Необхідно пити багато рідини – води,
натуральні соки, молочно-фруктові коктейлі, так як у цей час організм витрачає
багато рідини, а її рівень постійно необхідно підтримувати у нормі, у
противному випадку може настати зневоднення організму. Їсти необхідно
фрукти та овочі, обов’язково у раціоні повинен бути білок – не жирне м’ясо,
риба (можна жирну), тому що білок необхідний для побудови нових клітин. Не
треба вживати гостру, пряну, жирну їжу, а також сіль, кофе, алкоголь – ці
продукти здатні збільшити кровотечу.
Особливу увагу слід приділити гігієні. Займатися треба у легкому одязі,
тому що підвищується потовиділення. Проводити водні процедури не менше
двох разів на день, використовувати чисту білизну[3, 5].
Заключення. Заняття фізичними вправами при помірних фізичних
навантаженнях сприяють оздоровленню організму, КД наступають вчасно та
проходять безболісно. Фізичні вправи підвищують тонус матки, покращують
кровоток у малому тазі, зменшують болісні відчуття у попереку.
Перед тим як приступити до занять фізичними вправами слід визначитися
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з метою тренувань і звернути увагу на стан здоров’я. Якщо не має болісних
відчуттів можна приступати до занять не змінюючи графік тренувань.
Необхідно тільки зменшити навантаження, скоротити кількість повторень, не
робити вправи для м’язів черевного пресу. Треба пам’ятати, що під час КД не
можна піднімати важких предметів.
Підводячи підсумки необхідно підкреслити, що у сучасному ритмі життя
КД треба проживати як звичайні дні, з його повсякденними справами та
турботами. Не відкладати тренування на невизначений час. Не показувати
поганий настрій та не псувати його оточуючим. КД – це регулярна фізіологічна
функція організму ( у нормі), це не хвороба. Комплексний адаптивний підхід до
проблеми жінки-спортсменки із залученням усього арсеналу педагогічних,
психолого-соціальних та медичних заходів є єдиним правильним у досягненні
найвищої мети суспільства збереження генофонду, гармонізації особистого та
соціального життя жінки, гармонійного розвитку суспільства.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ПРИКЛАДНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І
НАВИКІВ ТА МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФИЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У
ВУЗІ
Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Генерала
Батюка 19, 84116
Borshchov S.M., Muhamatgaleev E.G., Sadovy A.S.
THE FORMATION OF A PROFESSIONAL APPLICATION OF
KNOWLEDGE, SKILLS AND MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION
CLASSES IN HIGHT SCHOOL
Donbas State Pedagogical University, Slavyansk, General Batjuk 19,84116

Анотація. В статті вивчено, проаналізовано аналіз спеціальної
методичної наукової літератури на основі якої були отримані теоретичні
відомості з пріоритетних напрямків у професійно прикладних знань, умінь і
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навиків та стійкої мотивації до занять фізичною культурою та спортом.
Формування позитивного ставлення до занять фізичними вправами, їх
результативність, цілеспрямованість досягається в учбово-виховному процесі,
на якому відпрацьовується інтерес до активних самостійних занять фізичною
культурою.
Annotation. The article examines the special methodical scientific literature on
the basis of which were obtained theoretical knowledge of the priorities in
professional application of knowledge, skills and sustained motivation to physical
culture and sports. Forming a positive attitude towards physical exercise, their
performance, commitment reached in the educational process, which worked through
an active interest in independent physical training
Ключові слова: професійно прикладні фізичні вправи, професійно
прикладна фізична підготовка, гетерохронність, активні засоби і методи
виконання фізичних вправ, мотивація, самостійні заняття.
Keywords: professionally applied physical exercise, professionally applied
physical preparation, heterochrony, active agents and methods of physical exercise,
motivation, self-study.
Вступ. Проведене нами дослідження було спрямоване на особистісне
ставлення студентів до свого здоров’я та оволодіння професійно прикладною
фізичною підготовкою в практиці фізичного виховання у вузі і на цій основі
визначення ефективних педагогічних умов формування у студентів професійноприкладних знань і умінь, навиків та позитивної мотивації до занять фізичною
культурою та спортом.
Основне призначення професійно прикладної фізичної підготовки
(ППФП), за визначенням Сергієнка Л.П., Борщова С.М., Шелудешевої М.В.[4] це розвиток оптимального рівня психічних, рухових якостей і функціональних
можливостей людини, до якої висуваються підвищені вимоги конкретної
професійної діяльності, формування прикладних рухових знань, умінь і навиків,
переважно необхідних в зв'язку з особливостями умов праці. Завдання і зміст
професійно прикладної фізичної підготовки можуть бути визначені, якщо відомі
вимоги певної професійної діяльності до людини. До таких факторів потрібно
віднести:
• особливості інформаційного забезпечення діяльності;
• характер основних робочих рухів;
• особливості зовнішніх умов діяльності.
Основним засобом професійно прикладної фізичної підготовки є фізичні
вправи, які повинні відповідати особливостям конкретної професійної
діяльності. Вони розподіляються на групи за направленістю:
• розвиток професійно важливих рухових здібностей;
• виховання вольових та інших психічних якостей;
• формування і удосконалення професійно-прикладних знань, умінь та
навиків;
• підвищення стійкості організму до несприятливого впливу зовнішнього
середовища.
В якості засобів ППФП на практиці широко використовуються вправи
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професійно-прикладної гімнастики та масових видів спорту: легкої атлетики,
лижного спорту, плавання, спортивних ігор, спеціальні вправи на тренажерних
пристроях.
Форми занять ППФП наступні:
• академічні навчальні заняття;
• заняття в період навчальної практики студентів;
• спортивно-прикладні змагання (наприклад, змагання з видів пожежноприкладного спорту та ін.);
• самостійні тренувальні заняття за завданням викладача.
В вищих навчальних закладах ППФП повинно проводитись не в кінці
строку навчання, а до початку виробничої практики. Заняття з особами зрілого
віку (після 40 років) повинно носити характер кондиційного тренування. При
визначенні їх змісту потрібно враховувати вікові зміни організму, включаючи
гетерохронність вікової змінюваності рухових здібностей.
Перевірка і оцінка спеціальної фізичної підготовленості — обов'язкова
умова здійснення прикладної підготовки. Система нормативів і вимог з ППФП в
залежності від специфіки професій може включати як контрольні вправи у
вигляді рухових завдань, так і спеціальні функціональні проби. На основі даних
педагогічного контролю при необхідності вносять відповідні корективи щодо
змісту і методики ППФП.
У роботі по формуванню у студентів стійкої мотивації до занять фізичного
виховання важливу роль відіграє озброєння їх знаннями, на основі яких
формується свідоме ставлення до фізичної культури.
Огляд літератури. Вивчення спеціальної й методичної літератури, власні
свідчення фахівців та дослідження Григоренка В.Г., Матвєєва Л.П., Філінкова
В.І., Пилипея Л.П., Сергієнка Л.П. говорять про те, що теоретичні відомості з
фізичної культури, гігієни і фізіології людини в вузі повідомляються регулярно.
Але, на жаль, багато студентів не на високому рівні володіють спортивною
термінологією, знаннями про руховий режим, індивідуальний підхід при
розробці комплексів вправ, особливості самостійних занять фізичними
вправами та їх значення у формуванні життєво важливих рухових навичок.
Недостатність у студентів знань та умінь професійно-прикладного характеру є
на даний момент одним із найбільш слабких місць у підготовці майбутнього
фахівця [1, 2, 5].
Основний текст. Освітні завдання предметів, які вивчаються на факультеті
фізичного виховання можна умовна розділити на дві групи.
До першої групи належать завдання, спрямовані на вдосконалення
фізичного розвитку, постави, головних життєво важливих рухових якостей
формування у них узагальнених умінь правильно планувати і ефективно
здійснювати різноманітні рухові дії, виховання готовності швидко і ефективно
засвоювати нові рухові вміння, які зустрінуться в подальшому навчанні, праці
та військовій справі.
До другої групи належать освітні задачі, які передбачають озброєння
студентів теоретичними знаннями і практичними вміннями користуватись
засобами фізичної культури для зміцнення здоров’я, загартування організму,
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складання правильного режиму праці і відпочинку, підвищення працездатності.
Необхідно підкреслити, що від вирішення освітніх завдань цих двох груп
залежить успішне здійснення й інших функцій фізичного виховання студентів.
Чим більше знань засвоюють студенти, чим більше у них розвивається
абстрактно-теоретичний (розумовий) компонент рухової діяльності, тим вищі
результати у формуванні умінь і навичок, розвитку рухових якостей,
прищепленні інтересу, а потім і звички до занять фізичною культурою.
Відомо, що дійовість засобів фізичної культури в значній мірі залежать від
того, наскільки свідомо студент виконує фізичні вправи та розуміє їх цільове
призначення [3, 5]. Механічне виконання вправ не дає бажаного результату.
Використання на заняттях методичних прийомів, які активізують пізнавальну
діяльність студентів, значно підвищує освітню, виховну і оздоровчу
ефективність впливу фізичних вправ.
Вивчення досвіду вузів показує, що лише деякі викладачі фізичного
виховання прагнуть формувати у студентів стійкі мотиви до занять фізичною
культурою [2, 3]. З цієї метою окремі педагоги виховують у студентів
самостійність, використовуючи при виконанні фізичних вправ такі методичні
прийоми, як оцінювання студентами один одного; самостійне проведення
підготовчої частини заняття; використання карток з записами техніки і
методики виконання вправ для навчання правильному підбору підготовчих
вправ, для виконання того, чи іншого технічного прийому; створення змагальної
ситуації при проведенні підготовчої частини заняття; періодичне проведення
спортивних інформацій на заняття у вступній частині; використання інших
студентів, як помічників за контролем виконання рухових дій. Однак, як показує
практика, найкращі, але розрізнені прийоми не можуть сформувати стійку
мотивацію до фізичного вдосконалення.
При вивченні документів планування навчальної роботи було звернуто
увагу на робочі навчальні програми з фізичної культури, відповідно до яких
визначається конкретний зміст кожного заняття. Встановлено, що у робочих
програмах відсутні мотивування, спрямовані на розкриття значення і змісту
навчального матеріалу, не достатньо використовуються спеціальні методичні
прийоми формування інтересу до занять фізичною культурою.
Узагальнення зібраного матеріалу зробило наявним положення про те, що в
своїй більшості викладачі фізичної культури не достатньо використовують в
своїй роботі методичні прийоми, спрямовані на виховання інтересу до
навчального матеріалу. В процесі педагогічних спостережень було встановлено,
що на заняттях з трьох компонентів інтересу відносно добре представлено лише
один - практична діяльність. Знанням та емоційному задоволенню приділяється
значно менше уваги: не використовуються засоби спонукань студентів, як
правило, викладачі не достатню увагу приділяють різноманітності засобів,
методів та способів організації студентів на заняттях. З метою підвищення
моторної щільності на занятті студентів розподіляють на навчальні групи. Але
це розділення здійснюється без врахування рівня підготовленості,
антропологічних параметрів студентів, особистих симпатій. Викладачі не
забезпечують глибокого розуміння кожним студентом змісту і значення
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навчальної теми в цілому та кожного розділу програми. Всім студентам
пропонуються основні навчальні завдання без врахування індивідуального рівня
їх фізичної підготовленості та морфологічних особливостей. Відсутній
регулярний контроль за досягненнями студентів у засвоєнні знань, формуванні
рухових умінь і навичок, розвитку основних фізичних якостей, епізодично
використовуються при вивченні навчальних тем наочні та технічні засоби
навчання, нестандартне обладнання та інвентар.
Висновки.
1. У складному і багатогранному процесі фізичного виховання студентів
одним із пріоритетних напрямів є формування професійно прикладної фізичної
підготовки.
2. Використання різноманітних засобів фізичних вправ активізують процес
оволодіння життєво-важливих знань, умінь і навиків.
3. В процесі занять фізичним вихованням прищеплюється інтерес до
активних, самостійних занять фізичними вправами.
4. Формування позитивної мотивації є визначення ціннісних орієнтирів
кожного студента і вибір на цій основі особистісно значимого і цікавого для
студента навчального матеріалу.
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Аннотация: любое двигательное действие человека можно выполнить
только при хорошей физической подготовленности – при достаточном уровне
развития физических качеств. Поэтому для успешного проведения учебнотренировочного процесса подготовки лыжниц-гонщиц необходимо знать
уровень развития их физической подготовленности, необходимой для
успешного выполнения изучаемых движений.
Ключевые слова: уровень физической подготовленности, студенты
спортивного отделения «лыжные гонки».
Annotation: any physical human action can only be performed with good
physical fitness is at a sufficient level of development of physical qualities. So long a
successful training process training skiers-racers need to know the level of
development of their physical fitness necessary for the successful execution of the
studied movements.
Key words: level of students’ physical preparedness of the sport department of
the "ski race".
Вступление. При воспитании физических качеств и совершенствовании
функциональных возможностей организма лыжниц-гонщиц различной
квалификации и возраста спортивная тренировка предполагает использование
определенных
рекомендаций
положительной
динамики
больших
тренировочных нагрузок циклических средств физической подготовки лыжницгонщиц в отдельных занятиях на этапах годовых циклов тренировочного
процесса.
Обзор литературы. По данным литературных источников [1, 3]
отмечается снижение уровня физической подготовленности студентов,
уменьшение двигательной активности от первого к четвертому курсу.
Совершенствование управления процессом физической подготовки лыжницгонщиц диктует необходимость оптимизации развивающих тренировочных
нагрузок циклических средств физической подготовки, способных обеспечить
достижение достаточного уровня общей разносторонней физической
подготовленности, общей специализированной физической подготовленности,
специальной физической подготовленности спортсменов к успешному
освоению необходимых объемов соревновательных нагрузок в годовых циклах
тренировки. Тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню
подготовленности и адекватны состоянию организма спортсмена, должны
преодолеваться им на положительном эмоциональном фоне {2}.
Любое двигательное действие человека (в том числе и спортивное) можно
выполнить только при хорошей физической подготовленности – при
достаточном уровне развития физических качеств. Поэтому дли успешного
проведения учебно-тренировочного процесса подготовки лыжниц-гонщиц
необходимо знать уровень развития их физических качеств, физической
подготовленности, необходимой для успешного выполнения изучаемых
движений. Обычно оценка уровня физической подготовленности лыжниковгонщиков осуществляется тренером-преподавателем на контрольных занятиях,
на соревнованиях и на основе результатов выполнения специальных тестовых
упражнений, проводимых в различных условиях.
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Цель исследования – определить уровень физической подготовленности
студенток, занимающихся в спортивном отделении «лыжные гонки».
В соответствии с целью объектом исследования является определение
уровня физической подготовленности студентов.
Предметом исследования – физические упражнения, определяющие
уровень физической подготовленности студенток, занимающихся в спортивном
отделении «лыжные гонки».
Для достижения цели исследования были использованы следующие
методы:
- анализ литературных источников;
- педагогические наблюдения;
- тестирование.
Анализ научно-методической литературы осуществлялся для постановки
задач, подбора методов исследования, обсуждения полученных результатов.
Педагогические наблюдения за студентами проводились в процессе
тренировочных занятий для визуального определения ошибок при исполнении
различных двигательных движений {4}.
Нами уровень физической подготовленности студенток, занимающихся в
спортивном отделении «лыжные гонки» определялся в весеннем семестре
2014/2015 уч.г с помощью контрольных упражнений, позволяющих оценить
уровень общей и специальной физической подготовленности. Исследовались
следующие физические способности: скоростные, скоростно-силовые, силовые,
общая выносливость. Всего принимало участие в исследовании 14 студенток.
Результаты исследования обработаны с помощью методов математической
статистики. Показатели основных физических способностей студенток
отражены в таблице 1.
Таблица 1
Средний результат физической
Виды упражнений
подготовленности
в весеннем семестре 2014/15 уч. г.
Контрольные упражнения общей специализированной и специальной
физической подготовленности
I. Контрольно-тренировочный бег (соревновательные скорости по
дистанциям). Пульс 180 уд/мин. и выше
1. Кроссовый бег (равнина):
1 км
–
4’36”
1,5 км –
6’50”
2 км
–
8’43”
3 км
–
13’58”
5 км
–
22’47”
2. Бег с прыжковой имитацией в подъемы в ОЦ «Бор»:
500 м –
2’10”
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II. Контрольные нормативы силовых упражнений
1. Отжимания 35 раз
(сгибание рук в упоре лежа)
2. Приседания
50 раз
III. Контрольно-тренировочный бег на лыжах (соревновательные
скорости по дистанциям). Пульс 180 уд/мин. и выше
5 км – (классический ход) –
22’31”
(коньковый ход) –
20’46”
3 км – (классический ход) –
(коньковый ход) –
2 км – (классический ход) –
(коньковый ход) –

14’32”
13’21”
10’05”
9’34”

Таким образом, проведённое исследование выявило средний уровень
развития основных физических качеств студенток, за исключением силовых
способностей.
Результаты исследования будут учтены при разработке программы для
спортивного отделения «лыжные гонки» (девушки). Дальнейшее исследование
планируется провести в январе 2016 года.
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