
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ  
 
 
 
 

Науково-технічний збірник 
 

Заснований в 1997 
 
 

Випуск № 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ КНУБА 2020 
 



УДК 711.11; 711.112 
 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. 

збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 57. – 420 с. 

Українською та російською мовами. 

 
В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі 

архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції 
існуючої забудови. 

Розрахований на працівників науково-дослідних і проектних організацій, 
викладачів вищих навчальних закладів. 

 
Современные проблемы архитектуры и градостроительство: Науч.-

техн. сборник / Ответ. ред. В.В. Товбич. – К., КНУБА, 2020. – Вып. 57. – 

420 с. На украинском и русском языках. 

 
В сборнике освещаются актуальные проблемы исследований в области 

архитектуры и градостроительства, теории и истории архитектуры, 
реконструкции существующей застройки. 

Рассчитан на работников научно-исследовательских и проектных 
организаций, преподавателей высших учебных заведений. 

 
Відповідальний редактор – доктор архітектури, професор В.В. Товбич. 
 

Редакційна колегія: доктор архітектури, професор, Дьомін М. М. (заступник 

відповідального редактора); доктор архітектури, професор. Тімохін В. О. (заступник 

відповідального редактора); кандидат архітектури, доцент Левченко О. В. 

(відповідальний секретар); кандидат архітектури, доцент Козакова О. М. (заступник 

відповідального секретаря); кандидат архітектури, доцент Косаревська Р. О. 

(заступник відповідального секретаря); кандидат архітектури, доцент Булах І. В.; 

кандидат архітектури, доцент Гнатюк Л. Р.; кандидат технічних наук, професор 

Довгалюк В. Б.; доктор технічних наук, професор Єгорченков В. О.; доктор 

архітектури Жовква О. І.; доктор архітектури, професор Івашко Ю. В.; доктор наук 

(доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Кобилярчик Юстина Польща; 

доктор архітектури, професор Криворучко Ю. І.; доктор наук (доктор хабілітований), 

інженер-архітектор, професор Куснєж-Крупа Домініка Польща; доктор архітектури, 

професор Куцевич В. В.; доктор технічних наук, професор Лапенко О. І.; кандидат 

архітектури, доцент Лещенко Н. А.; доктор технічних наук, професор 

Плешкановська А. М.; доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, 

професор Подхаляньські Богуслав Польща; доктор технічних наук, професор 

Сингаївська О. І.; кандидат технічних наук, доцент Суліменко Г. Г.; доктор 

архітектури, доцент Третяк Ю. В.; доцент Чередніченко П.П.; доктор архітектури, 

професор Шебек Н. М.; доктор технічних наук, доцент Яковенко І. О.; кандидат 

архітектури, професор Яценко В. О.  
 
Рекомендовано до видання вченою радою Київського національного 

університету будівництва і архітектури, протокол № 32 від 4 червня 2020 р. 
 

На замовних засадах                                               ©   Київський національний університет 
 будівництва і архітектури, 2020 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

3

 
 
ɌȿɈɊȱə ɌȺ ȱɋɌɈɊȱə ȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊɂ 
 
 
DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.3-13 
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ɤɚɧɞɢɞɚɬ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɞɢɡɚɣɧɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
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ȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊɇȱ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱȲ ɍ ɌȼɈɊɑɈɋɌȱ  

ɆɂɊɈɋɅȺȼȺ ± ȾȺɇɂɅȺ ɇȱɆɐȱȼȺ  
ɇȺ ɉɊɂɄɅȺȾȱ ɉɊȿɋɌɈɅɖɇɂɏ ɐȿɊɄɈȼ ɉȿɊȿɆɂɒɅə  

 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɭ  ɫɬɚɬɬɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ  ɦɚɥɨ  ɜɿɞɨɦɢɣ  ɪɚɧɿɲɟ  ɚɫɩɟɤɬ  ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 

ɜɢɡɧɚɱɧɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ɇ -Ⱦ  ɇɿɦɰɿɜɚ ± ɧɢɡɤɭ 
ɣɨɝɨ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ  ɧɟɿɫɧɭɸɱɢɯ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɐɿ  ɪɨɛɨɬɢ  ɭ 
ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɨɦɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ  ɜɦɿɳɟɧɨ  ɜ  ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ  ɜɢɞɚɧɧɿ   ɳɨ  ɧɟ  ɨɬɪɢɦɚɥɨ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ  ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ  ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜɚ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ  ɿɧɲɭ  ɫɬɨɪɨɧɭ  ɣɨɝɨ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ  ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ  ɿ  ɫɜɿɞɱɚɬɶ  ɩɪɨ  ɬɟ   ɳɨ 
ɣɨɝɨ  ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɤɭɥɶɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ  ɛɚɱɟɧɧɿ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ  ɤɭɥɶɬɭɪɢ  ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ   ɚɥɟ  ɿ  ɝɥɢɛɨɤɢɯ  ɡɧɚɧɧɹɯ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ   ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ   Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜ   ɿɫɬɨɪɿɹ   ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  
ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ  
 

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɨɫɬɚɬɶ  Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ-Ⱦɚɧɢɥɚ  ɇɿɦɰɿɜɚ  ɽ  ɨɞɧɿɽɸ  ɿɡ 
ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɢɯ  ɭ  ɮɟɧɨɦɟɧɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɞɿɚɫɩɨɪɢ  ɿ  ɧɟ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɜɫɬɭɩɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ   Ƀɨɝɨ  ɱɢɫɥɟɧɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɢ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɬɚ 
ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ  ɫɬɚɸɬɶ  ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ  ɭɜɚɝɢ  ɬɚ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ  ɿ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ  ɧɚɭɤɢ   ɿ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ  ɧɚ  ɲɢɪɲɢɣ  ɡɚɝɚɥ 
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ   ȼɬɿɦ   ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɰɟ   ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ  ɧɚɭɤɨɜɨʀ  ɩɪɚɰɿ   ɹɤɚ  ɛ 
ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚ  ɜɫɸ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ  ɿ  ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ  ʀʀ  ɦɿɫɰɟ  ɭ  ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ  ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɞɨɫɿ ɧɟɦɚɽ  ɇɟɜɿɞɨɦɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɰɿɥɿ 
ɩɥɚɫɬɢ  ɞɨɪɨɛɤɭ  ɇɿɦɰɿɜɚ   ɡɨɤɪɟɦɚ  ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ  ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ   ɫɟɪɟɞ 
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ɹɤɢɯ  ɿ  ɩɪɨɟɤɬ  ɩɟɪɲɨɝɨ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ  ɯɪɚɦɭ  ɜ  ȯɪɭɫɚɥɢɦɿ   ȼ  ɰɶɨɦɭ  ɫɟɧɫɿ  
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɪɨɛɨɬɚ ɿɡ ɡɛɨɪɭ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɯ ɬɚ  ɩɨɤɢ ɳɨ  ɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ   ɹɤɿ  ɛ  ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ  ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɥɢ  ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ   ɹɤɿ  ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ  Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜɚ   ɦɨɠɧɚ  ɩɨɞɿɥɢɬɢ  ɧɚ  ɞɜɿ  ɱɚɫɬɢɧɢ   Ɂ  ɨɞɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ   ɰɟ 
ɩɪɚɰɿ   ɧɚɭɤɨɜɿ  ɬɚ  ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿ    ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ  ɣɨɝɨ  ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ   ɡ  ɿɧɲɨɝɨ  ± ɣɨɝɨ 
ɜɥɚɫɧɿ ɫɬɚɬɬɿ  ɤɧɢɝɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɚɪɬɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɬɸ Ɋ  
Ʌɢɩɤɢ ©Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪ Ɇɢɪɨɫɥɚɜ-Ⱦɚɧɢɥɨ ɇɿɦɰɿɜª  ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɭ ɭ Ɂɚɩɢɫɤɚɯ ɇɌɒ ɜ 
      ɪɨɰɿ  [1]   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɫɬɚɬɬɿ  ȼ   ɉɪɨɫɤɭɪɹɤɨɜɚ  ɿ  Ⱥ   Ʉɭɱɟɪɚ  ɡ  ɚɧɚɥɿɡɨɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɞɟɹɤɢɯ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ   ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ  ɡɚ  ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɇɿɦɰɿɜɚ 
[2, 3]  Ⱦɟɹɤɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 
Ɋ   Ƚɚɥɢɲɢɱɚ  ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ  ɰɟɪɤɨɜɧɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɿ  ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ  ɡɚɪɭɛɿɠɠɹª  [4]   ɐɿ  ɫɬɚɬɬɿ  ɦɚɸɬɶ  ɩɨɞɜɿɣɧɭ  ɦɟɬɭ  ± ɡ  ɨɞɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ  
ɜɚɠɥɢɜɨ  ɛɭɥɨ  ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ  ɭɜɚɝɭ  ɞɨ  ɫɚɦɨʀ  ɩɨɫɬɚɬɿ  ɇɿɦɰɿɜɚ   ɪɨɡɤɪɢɬɢ  ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɪɢɫɢ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ± ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɡɚɝɥɢɛɢɬɢɫɶ ɭ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɩɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ 
ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ   

Ⱦɨ  ɞɪɭɝɨʀ  ɱɚɫɬɢɧɢ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ  ɩɪɚɰɿ  ɫɚɦɨɝɨ  Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜɚ  
ɡɨɤɪɟɦɚ  ɫɬɚɬɬɹ  ©Ɍɪɚɞɢɰɿɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɰɟɪɤɨɜª  > @   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɧɢɡɤɚ 
ɩɪɚɰɶ  ɧɚ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ  ɬɟɦɚɬɢɤɭ >         @   ɋɟɪɟɞ  ɧɢɯ  ɦɚɥɚ  ɛɭɬɢ  ɿ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ  ɩɿɞ 
ɧɚɡɜɨɸ  ©ɐɟɪɤɜɢ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɹª   ɪɭɤɨɩɢɫ  ɹɤɨʀ  ɛɭɜ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɚɧɢɣ   ɚɥɟ  ɧɟ  ɛɭɜ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ   ɐɟɣ  ɪɭɤɨɩɢɫ   ɹɤɢɣ  ɜɞɚɥɨɫɶ  ɜɿɞɧɚɣɬɢ   ɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨ  ɜ 
ɧɚɲɿɣ ɫɬɚɬɬɿ  

ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ  ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ  ɩɢɬɚɧɶ. Ɍɜɨɪɱɢɣ  ɞɨɪɨɛɨɤ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɞɿɚɫɩɨɪɢ   ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɧɢɡɤɭ  ɜɚɠɥɢɜɢɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ   ɡɨɤɪɟɦɚ  ɿ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ  ɞɨɫɿ ɦɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ  ɉɨɫɬɚɬɶ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ-Ⱦɚɧɢɥɚ ɇɿɦɰɿɜɚ ɹɤ 
ɚɜɬɨɪɚ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ  ɭ  ɪɿɡɧɢɯ  ɤɿɧɰɹɯ  ɫɜɿɬɭ  ɞɨɫɿ  ɧɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ  ɬɚ  ɧɟ  ɜɩɢɫɚɧɚ  ɭ  ɤɨɧɬɟɤɫɬ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɟɜɨɥɸɰɿʀ  ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɡɨɤɪɟɦɚ  

Ɇɚɸɱɢ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɭ ɮɚɯɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  Ɇ -
Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜ  ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɜɫɹ   ɨɞɧɚɤ   ɧɟ  ɥɢɲɟ  ɧɚ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɬɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ  
Ʉɨɥɨ  ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ  ɚɜɬɨɪɚ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɟ   ɨɞɧɚɤ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɣɨɝɨ 
ɪɿɞɧɨɦɭ ɦɿɫɬɭ ɉɟɪɟɦɢɲɥɸ  ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɛɭɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɭɫɟ ɠɢɬɬɹ  
Ⱦɨɫɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛɿɝɭ  ɧɟɦɚɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ   ɤɨɬɪɿ  ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ  ɬɚɤɨɠ  ɿ ɰɟɣ  ɚɫɩɟɤɬ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ   

Ɇɟɬɚ  ɫɬɚɬɬɿ. Ɇɟɬɨɸ  ɫɬɚɬɬɿ  ɽ  ɧɚɜɟɫɬɢ  ɬɚ  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ  ɪɹɞ  ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ  ɜɢɡɧɚɱɧɨɝɨ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɞɿɚɫɩɨɪɢ  ɏɏ 
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ɫɬɨɥɿɬɬɹ  Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ-Ⱦɚɧɢɥɚ  ɇɿɦɰɿɜɚ  ɹɤ  ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ  ɚɫɩɟɤɬɭ  ɣɨɝɨ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ  

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ   ɇɚ  ɜɿɞɦɿɧɭ  ɜɿɞ  ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɞɿɚɫɩɨɪɢ  Ɋɚɞɨɫɥɚɜɚ  ɀɭɤɚ   ɹɤɢɣ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɜɫɹ  ɧɚ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɥɢɲɟ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɝɨ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ   Ɇɢɪɨɫɥɚɜ-
Ⱦɚɧɢɥɨ ɇɿɦɰɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɦɨɜɢ  ɣ ɚɜɚɧɝɚɪɞɧɿ  ɣ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ʀɯɧɽ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ   əɤ  ɫɬɭɞɟɧɬ  Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ  ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɢ  ɬɚ 
ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ  ɚɤɚɞɟɦɿʀ  ɦɢɫɬɟɰɬɜ  ± ɜɢɳɢɯ  ɲɤɿɥ   ɞɟ  ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ  ɛɚɝɚɬɨ  ɭɜɚɝɢ 
ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ  ɇɿɦɰɿɜ ɦɚɜ ɞɨɛɪɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɭ ɰɚɪɢɧɿ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ  ɬɚ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɐɟɣ  ɚɫɩɟɤɬ ɜɚɠɥɢɜɢɣ  ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɢɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɢɡɤɢ 
ɧɟɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ  ɹɤɢɦ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɰɹ ɫɬɚɬɬɹ  

ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɽɸ ©ɐɟɪɤɜɢ ɉɟɪɟɦɢɲɥɹª Ɇ -Ⱦ  ɇɿɦɰɿɜ ɩɨɱɚɜ   ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬ ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɧɟɩɪɨɫɬɭ ɞɨɥɸ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ  ɫɯɿɞɧɨʀ  ɬɪɚɞɢɰɿʀ  ɧɚ  ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿɣ  ɦɟɠɿ  ɪɭɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ  ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ 
ɚɪɟɚɥɿɜ   Ʉɧɢɝɚ  ɬɚɤɨɠ  ɦɿɫɬɢɬɶ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ   ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɬɚ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɩɢɫɚɬɢ ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ  ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɿɫɬɨɪɿʀ  ɜɿɞ  ɩɥɟɦɿɧɧɨʀ  ɟɩɨɯɢ  ɞɨ  ɱɚɫɭ  ɦɨɞɟɪɧɨɝɨ 
ɧɚɰɿɽɬɜɨɪɟɧɧɹ ɏȱɏ ɬɚ ɜɢɡɜɨɥɶɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ  

ɑɿɥɶɧɟ  ɦɿɫɰɟ  ɭ  ɪɭɤɨɩɢɫɿ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɢɦ 
ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɢɦ ɯɪɚɦɚɦ  ɹɤɢɯ  ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ  ɛɭɥɨ ɬɪɢ  ɜɫɿ ɜɨɧɢ 
ɦɚɥɢ  ɩɪɢɫɜɹɬɭ  ȱɜɚɧɨɜɿ  ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɸ   ± ɧɚ  Ʉɧɹɠɿɣ  Ƚɨɪɿ   ɏȱȱ±;9  ɫɬ     ɭ  ɪɚɣɨɧɿ 
ȼɥɚɞɢɱɟ  (XVI±XVIII cɬ ) ɬɚ  ɧɚ  ɉɿɞɝɿɪ¶ʀ   XVIII±XX cɬ     ɉɪɨ  ʀɯɧɿɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɜɢɝɥɹɞ  ɦɨɠɧɚ  ɛɭɥɨ  ɫɭɞɢɬɢ  ɿɡ  ɪɿɡɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ   ɰɿɧɧɿɫɬɶ  ɹɤɢɯ  ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ  ɜɿɞ 
ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨʀ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨʀ   

ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ  ɱɚɫɭ  ɜɜɚɠɚɥɢ   ɳɨ  ɝɨɥɨɜɧɢɣ  ɯɪɚɦ  ɤɧɹɠɢɯ  ɱɚɫɿɜ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɜɫɹ  ɧɚ  ɭɡɝɿɪ¶ʀ  Ɍɪɶɨɯ  ɏɪɟɫɬɿɜ  ɭ  ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ  ɩɿɞ  ɧɚɡɜɨɸ  ɋɬɚɪɟ 
Ɂɚɦɱɢɫɶɤɨ  ɭ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɦɿɫɬɚ  ɹɤɚ ɡɝɨɞɨɦ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɧɚɡɜɭ Ɂɧɟɫɿɧɧɹ [9, 10]. 
ɉɪɨɬɟ  ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɪɨɡɤɨɩɨɤ  ɭ  ɞɪɭɝɿɣ  ɩɨɥɨɜɢɧɿ  ɏɏ  ɫɬɨɥɿɬɬɹ  ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢ 
ɤɚɬɟɞɪɢ  ɛɭɥɢ  ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɿ  ɧɚ  Ʉɧɹɠɿɣ  Ƚɨɪɿ   ɤɨɬɪɚ  ɭ  ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ  ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ 
ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ ©Ʉɚɡɢɦɢɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɚɦɤɭª [11]. 

Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɦɚɬɟɪɿɚɥ   ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ  ɩɿɞ  ɱɚɫ  ɪɨɡɤɨɩɨɤ   ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ  ɿɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ  
ɹɤɿ   ɨɞɧɚɤ   ɞɚɜɚɥɢ  ɡɦɨɝɭ  ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ  ɡɚɝɚɥɶɧɿ  ɨɛɪɢɫɢ  ɬɚ  ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ  ɩɥɚɧɭ   ɐɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɥɹɝɥɢ  ɜ  ɨɫɧɨɜɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɢɝɥɹɞɭ 
ɛɭɞɿɜɥɿ   ɹɤɭ  ɦɨɠɧɚ  ɜɜɚɠɚɬɢ  ɩɟɪɲɨɸ  ɭ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ-
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ  ɪɢɫ      

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɇɿɦɰɿɜɚ  ɫɩɨɪɭɞɚ ɦɚɥɚ ɪɿɜɧɨɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ 
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ  ɫɿɬɤɢ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɹɤɨʀ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɯɪɟɫɬɹ  ɬɚ  ɛɿɱɧɿ  ɨɛ¶ɽɦɢ  ɛɭɥɢ 
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ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ  ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ  ɪɨɡɦɿɪɭ   ɐɹ  ɪɿɜɧɨɜɟɥɢɤɿɫɬɶ  ɬɚɤɨɠ  ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ  ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɞɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɛɿɱɧɿ ɚɪɤɢ ɮɚɫɚɞɭ ɦɚɸɬɶ ɦɚɣɠɟ 
ɨɞɧɚɤɨɜɭ  ɜɢɫɨɬɭ   Ȼɿɱɧɿ  ɮɚɫɚɞɢ  ɦɚɸɬɶ  ɱɢɦɚɥɨ  ɜɿɤɨɧ   ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ  ɩɪɨɫɬɢɦɢ 
ɩɥɨɳɢɧɧɢɦɢ  ɩɿɥɹɫɬɪɚɦɢ  ɬɚ  ɨɡɞɨɛɥɟɧɿ  ɚɪɤɚɬɭɪɧɢɦ  ɩɨɹɫɤɨɦ   Ⱥɩɫɢɞɧɿ  ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɬɚɤɨɠ  ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ  ɬɨɧɤɢɦɢ  ɩɿɥɹɫɬɪɚɦɢ   ɳɨ  ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ   ɧɚ  ɜɫɸ  ʀɯɧɸ  ɜɢɫɨɬɭ  
ɋɩɨɪɭɞɚ  ɭɜɿɧɱɚɧɚ  ɤɭɩɨɥɨɦ  ɧɚ  ɜɢɫɨɤɨɦɭ  ɿ  ɫɬɪɭɧɤɨɦɭ  ɛɚɪɚɧɿ   ɧɚ  ɹɤɨɦɭ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɬɨɧɤɢɯ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ  ɦɚɥ     

 

 

Ɇɚɥ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɨɛɨɪɭ XII ± XV cɬ   ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɯɿɞɧɢɣ ɮɚɫɚɞɢ  

 
 

 

Ɇɚɥ     Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɨɛɨɪɭ XII ± XV cɬ   ɪɨɡɪɿɡ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɬɚ ɜɢɞ ɡɜɟɪɯɭ   
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Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ 

ɬɚɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ  Ⱦɨɜɨɥɿ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɹɤ ɡɪɚɡɤɚ 
ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨ-ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ  ɰɢɤɥɭ   ɡ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ  ɧɚɛɨɪɨɦ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ  ɪɢɫ  ɿ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ   ɯɨɱɚ  ɿ  ɡɿ  ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɳɨɞɨ  ɤɚɦ¶ɹɧɨɝɨ   ɚ  ɧɟ  ɰɟɝɥɹɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ   Ʉɪɿɦ  ɬɨɝɨ   ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɸ  ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ  ɪɿɜɧɨɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ 
ɯɪɟɫɬɨɜɨ-ɤɭɩɨɥɶɧɨʀ ɪɨɡɛɢɜɤɢ ɩɥɚɧɭ  ɹɤɚ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦ  

ɇɚɫɬɭɩɧɨɸ ɛɭɞɿɜɥɟɸ   ɹɤɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɜ ɇɿɦɰɿɜ   ɫɬɚɜ ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɢɣ ɫɨɛɨɪ 
ȱɜɚɧɚ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ  XVI±XVIII ɫɬ   ɭ ɪɚɣɨɧɿ ȼɥɚɞɢɱɟ  ɤɨɬɪɢɣ ɜɢɧɢɤ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ  ɩɿɫɥɹ  ɪɨɡɝɪɨɦɭ  ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ  ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɨʀ  ɽɩɚɪɯɿʀ  ɬɚ  ɪɭɣɧɚɰɿʀ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɫɨɛɨɪɭ  ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ  ɜɥɚɞɨɸ   ɓɨɞɨ  ɜɢɝɥɹɞɭ  ɫɩɨɪɭɞɢ   ɬɨ  ɨɤɪɿɦ 
ɞɟɹɤɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ  ɿɡ ɛɚɱɟɧɧɹɦ ɇɿɦɰɿɜɚ ɡɛɿɝɫɹ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɞɨɫɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ  Ƚɪɢɝɨɪɿɹ  Ʌɚɤɨɬɢ  ©Ⱦɜɿ  ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɿ  ɰɟɪɤɜɢ  ɉɟɪɟɦɢɫɶɤɿª  [12]. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ ɰɟ   ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ  ɇɿɦɰɿɜɚ  ɮɚɤɬɢɱɧɨ  ɞɨɫɿ  ɽ  ɽɞɢɧɨɸ  ɫɩɪɨɛɨɸ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɝɥɹɞ ɰɿɽʀ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɦɚɥ    

 

 
Ɇɚɥ     Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɨɛɨɪɭ XVȱ ± XVȱȱȱ cɬ   ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɬɚ ɫɯɿɞɧɢɣ ɮɚɫɚɞɢ   

 
Ȼɭɞɿɜɥɹ ɦɚɽ ɡɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɥɿɤɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɿɡ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɦɢ 

ɬɨɪɰɹɦɢ   ɜɢɞɨɜɠɟɧɚ  ɭ  ɧɚɩɪɹɦɤɭ  ɋɯɿɞ±Ɂɚɯɿɞ   ɭɜɿɧɱɚɧɚ  ɤɭɩɨɥɨɦ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ   ɹɤɢɣ  ɦɚɽ  ɜɢɝɥɹɞ  ɜɟɥɢɤɨʀ  ɫɢɝɧɚɬɭɪɢ   Ɉɱɟɜɢɞɧɨ   ɳɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɛɭɞɿɜɥɿ 
ɞɟɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɜ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɤɭɩɨɥɶɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɫɯɿɞɧɨ-
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ  ɬɪɚɞɢɰɿʀ   ɬɨɦɭ  ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ  ɧɚɞ  ɧɚɦɟɬɨɜɢɦ  ɞɚɯɨɦ  ɤɭɩɨɥ  ɫɬɚɜ 
ɨɞɧɢɦ  ɿɡ ɧɚɣɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɲɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɛɭɞɿɜɥɿ   ɿ  ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨʀ 
ɥɨɝɿɤɢ   ɿ  ɡ  ɩɨɝɥɹɞɭ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  ɫɩɨɪɭɞɢ   ɹɤ  ɰɟ  ɜɢɞɧɨ  ɿɡ  ɨɩɢɫɿɜ  ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ Ƚ  Ʌɚɤɨɬɢ   

ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɬɟ   ɳɨ  ɡɚ  ɫɜɨʀɦ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ  ɯɪɚɦ  ɦɚɜ  ɩɟɜɧɿ  ɝɨɬɢɱɧɿ  ɬɚ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ  ɞɨ  ɧɢɯ  ɪɢɫɢ   ɜ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɇɿɦɰɿɜɚ  ɧɟɦɚɽ  ɝɨɬɢɱɧɢɯ  ɞɟɬɚɥɟɣ  ɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ   Ɍɭɬ  ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ  ɧɚɩɿɜɰɢɪɤɭɥɶɧɿ  ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ  ɜɿɤɨɧɧɢɯ  ɩɪɨɪɿɡɿɜ 
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ɫɤɥɟɩɿɧɶ  ɬɚ  ɤɭɩɨɥɚ   ȼɫɟ  ɳɟ  ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨ   ɱɨɦɭ  ɫɚɦɟ  ɬɚɤɨɝɨ  ɬɢɩɭ  ɯɪɚɦ  ɛɭɜ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ  ɞɥɹ  ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ  ɤɚɬɟɞɪɢ   Ƀɦɨɜɿɪɧɨ   ɧɚ  ɬɨɣ  ɦɨɦɟɧɬ  ɧɚɜɢɤɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɨɪɿɽɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ ɛɭɥɢ ɜɠɟ ɜɬɪɚɱɟɧɿ  ɚɛɨ  ɹɤ ɰɟ 
ɛɭɜɚɥɨ  ɜ  ɿɫɬɨɪɿʀ  ɰɶɨɝɨ  ɦɿɫɬɚ   ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ  ɜɥɚɞɚ  ɧɟ  ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ  ɡɜɨɞɢɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ  

Ⱦɭɠɟ  ɰɿɧɧɨɸ  ɽ  ɫɩɪɨɛɚ  Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜɚ  ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ  ɬɚɤ  ɿ  ɧɟ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ  ɧɨɜɨɝɨ  ɫɨɛɨɪɭ  ɧɚ  ɬɨɦɭ  ɠ  ɦɿɫɰɿ   ɹɤɢɣ  ɦɚɜ  ɩɨɫɬɚɬɢ  ɜ  ɱɚɫɢ  ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɽɩɢɫɤɨɩɚ  Ⱥɬɚɧɚɫɿɹ  ɒɟɩɬɢɰɶɤɨɝɨ  ɭ  ɩɨɥɨɜɢɧɿ  XVIII ɫɬ   ȼɿɞɲɬɨɜɯɭɸɱɢɫɶ  ɜɿɞ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɡɜɿɧɢɰɿ  ɜɿɞɨɦɨʀ ɹɤ 
ɜɟɠɚ Ⱥɬɚɧɚɫɿɹ   ɚɛɨ  Ƚɨɞɢɧɧɢɤɨɜɚ  ɜɟɠɚ    ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɿɧɲɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  
ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɦɚɥ      

 

 

Ɇɚɥ       Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ  ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ɫɨɛɨɪɭ  XVȱȱȱ cɬ  
 ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɮɚɫɚɞɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ   

 

ɇɿɦɰɿɜ ɧɟ ɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɨɛɨɪɭ  ȼ  ɨɞɧɨɦɭ  ɡ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɜɿɧ  ɜɿɞɞɚɽ  ɩɟɪɟɜɚɝɭ  ɛɚɧɿ  ɬɚ  ɤɭɩɨɥɭ  ɹɤ  ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɩɨɪɭɞɢ   ɜ  ɿɧɲɢɯ  ± ɫɚɦɿɣ ɛɪɢɥɿ  ɫɩɨɪɭɞɢ   Ɂ  ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɞɨɫɜɿɞ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɩɨɞɿɛɧɢɯ  ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɢɯ  ɫɨɛɨɪɿɜ  ɭ  ɏɨɥɦɿ  ɬɚ  Ʌɶɜɨɜɿ   ɞɜɨɯ 
ɿɧɲɢɯ  ɰɟɧɬɪɚɯ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ  ɜɥɚɞɢ Ƚɚɥɢɰɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ    ɨɫɧɨɜɧɢɦ  ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ   ɦɚɛɭɬɶ  
ɜɚɪɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɪɲɢɣ  Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɝɚɞɚɬɢ  ɳɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
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ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨʀ ɞɡɜɿɧɢɰɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɸ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɦɨɜɭ ɯɪɚɦɭ  ɚ ɫɚɦɚ ɞɡɜɿɧɢɰɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɶ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ   ɹɤ  ɣɨɝɨ  ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ  ɱɚɫɬɢɧɚ   ȼ  ɰɶɨɦɭ  ɫɟɧɫɿ  ɪɨɛɨɬɢ  Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜɚ  ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ  ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɫɢɜɭ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ   ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ  

Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɢɣ ɯɪɚɦ  ɹɤɢɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɜ ɇɿɦɰɿɜ  
ɮɚɤɬɢɱɧɨ  ɦɚɽ  ɡɜɨɪɨɬɧɭ  ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ   ɇɚ  ɱɚɫ  ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɛɭɞɿɜɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚ ɫɬɨɹɬɢ ɳɟ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɢɯ  ɽɩɢɫɤɨɩɿɜ   ɞɨ  ɡɚɛɨɪɨɧɢ  ɍȽɄɐ  ɬɚ  ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɉɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɨʀ  ɽɩɚɪɯɿʀ   Ⱥɜɬɨɪ  ɜɢɤɨɧɚɜ  ɝɪɚɮɿɱɧɿ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɪɿɡɧɢɯ  ɟɬɚɩɿɜ 
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɛɭɞɿɜɥɿ  ɜɿɞ ɱɚɫɭ ʀʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɭ      ɪ  ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɤɚɪɦɟɥɿɬɫɶɤɨɝɨ  ɨɪɞɟɧɭ   ɹɤɢɣ   ɡɚ  ɞɟɹɤɢɦɢ  ɞɚɧɢɦɢ   ɡɚɣɧɹɜ  ɞɿɥɹɧɤɭ   ɞɟ  ɪɚɧɿɲɟ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɜɫɹ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɯɪɚɦɿɜ ɦɿɫɬɚ  ɳɟ  ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ  XIV ɫɬ  [13]. 
ɇɚ  ɩɟɪɲɨɦɭ  ɟɬɚɩɿ  ɰɟ  ɛɭɥɚ  ɛɚɪɨɤɨɜɚ  ɛɚɡɢɥɿɤɚ  ɿɡ  ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ  ɮɚɫɚɞɧɨɸ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɸ   ɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ  ɩɿɥɹɫɬɪɚɦɢ   ɜɨɥɸɬɚɦɢ   ɨɛɟɥɿɫɤɚɦɢ  ɬɚ  ɿɧɲɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ  ɡ  ɚɪɫɟɧɚɥɭ  ɛɚɪɨɤɨɜɨʀ  ɦɨɜɢ   Ɏɚɫɚɞ  ɛɭɜ  ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɢɣ  ɧɚ  ɩ¶ɹɬɶ 
ɹɪɭɫɿɜ   ɳɨ  ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɢɫɶ  ɜɟɪɯɭ  ɞɨɝɨɪɢ   ɍɜɿɧɱɭɜɚɥɚ  ɫɩɨɪɭɞɭ  ɧɟɜɟɥɢɤɚ 
ɫɢɝɧɚɬɭɪɤɚ  

ɉɿɫɥɹ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨʀ  ©ɣɨɫɢɮɿɧɫɶɤɨʀ  ɤɚɫɚɬɢª  ɫɩɨɪɭɞɚ  ɛɭɥɚ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɧɚ 
ɞɟɦɨɧɬɚɠ  ɚɥɟ ɡɝɨɞɨɦ ʀʀ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ ɰɟɪɤɜɿ  ɹɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɡɚ 
ɪɟɤɜɿɡɢɰɿɸ  ɤɨɲɬɿɜ   ɡɿɛɪɚɧɢɯ  ɞɥɹ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɧɨɜɨɝɨ  ɫɨɛɨɪɭ  ɧɚ  ȼɥɚɞɢɱɨɦɭ  
ɉɿɫɥɹ  ɰɶɨɝɨ  ɧɟɜɟɥɢɤɭ  ɫɢɝɧɚɬɭɪɤɭ  ɭ        ɪɨɰɿ  ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ   ɨɱɟɜɢɞɧɨ   ɞɥɹ 
ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɯɪɚɦɭ ɬɟɩɟɪ ɭɠɟ ɞɨ ɫɯɿɞɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ  ȼ      
ɪɨɰɿ ɫɩɨɪɭɞɭ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɥɢ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɛɭɥɨ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɟɧɨ ɞɟɹɤɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ  ɮɚɫɚɞɭ  ɿ  ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ  ɧɨɜɢɣ  ɜɟɥɢɤɢɣ  ɤɭɩɨɥ  ɿɡ  ɞɟɪɟɜɚ   ɪɨɡɿɛɪɚɧɢɣ 
1994 ɪ   Ɇɚɥ     
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ 

1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ   ɳɨ  ɫɩɚɞɳɢɧɚ  ɜɢɡɧɚɱɧɨɝɨ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɞɿɚɫɩɨɪɢ 
Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ-Ⱦɚɧɢɥɚ ɇɿɦɰɿɜɚ  ɹɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ  ɬɚ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ   ɦɿɫɬɢɬɶ  ɬɚɤɨɠ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɩɥɚɫɬ  ɹɤɢɣ ɞɨɫɿ ɛɭɜ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɦ  Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ± ɚɜɬɨɪ ɧɢɡɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɹ   ɡɨɤɪɟɦɚ  ɿ  ɜɫɿɯ 
ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɢɯ  ɯɪɚɦɿɜ   ɹɤɿ  ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ  ɡɦɿɧɸɜɚɥɢ  ɨɞɢɧ  ɨɞɧɨɝɨ  ɜɿɞ  XII ɞɨ  ɏɏ 
ɫɬɨɥɿɬɶ  ɍɫɿ  ɜɨɧɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɧɟɜɢɞɚɧɨɦɭ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
©ɐɟɪɤɜɢ ɉɟɪɟɦɢɲɥɹª      ɪɨɤɭ  

2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ   ɳɨ  ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ  ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɣ  ɫɩɟɤɬɪ   ɡ  ɹɤɢɦ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜ Ɇ -Ⱦ  ɇɿɦɰɿɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ  ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɬɚ 
ɨɯɨɩɥɸɽ   ɪɭɫɶɤɨ-ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɢɣ   ɫɨɛɨɪ  ȱɜɚɧɚ  ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ  ɧɚ  Ʉɧɹɠɿɣ  Ƚɨɪɿ   
ɪɨɦɚɧɨ-ɝɨɬɢɱɧɢɣ   ɫɨɛɨɪ  ɭ  ɪɚɣɨɧɿ  ȼɥɚɞɢɱɟ    ɛɚɪɨɤɨɜɨ-ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ  ɫɬɢɥɿ 
 ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ  ɩɪɨɟɤɬ  ɭ  ɪɚɣɨɧɿ  ȼɥɚɞɢɱɟ   ɬɚ  ɿɫɬɨɪɢɡɦ   ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ  ɩɨ-
ɤɚɪɦɟɥɿɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɫɬɟɥɭ ɧɚ ɉɿɞɝɿɪ¶ʀ   Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɜɬɨɪ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ 
ɜɥɚɫɬɢɜɭ ʀɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ   

3. ȼɢɹɜɥɟɧɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɞɚɸɬɶ  ɩɿɞɫɬɚɜɢ  ɝɨɜɨɪɢɬɢ  ɩɪɨ  ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɫɬɶ 
ɬɜɨɪɱɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ  Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜɚ  ɬɚ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ  ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ  ɩɨɲɭɤɿɜ  ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ   ɹɤɿ  ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ  ɣɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ  ɬɚ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɿ  ɞɪɭɤɭ  ɧɟ  ɜɢɞɚɧɨʀ  ɞɨɫɿ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  ©ɐɟɪɤɜɢ 
ɉɟɪɟɦɢɲɥɹª  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤɨʀ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ  
 

ɋɩɢɫɨɤ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʌɢɩɤɚ Ɋ  Ɇ  Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪ  Ɇɢɪɨɫɥɚɜ-Ⱦɚɧɢɥɨ  ɇɿɦɰɿɜ   Ɂɚɩɢɫɤɢ  ɇɚɭɤɨɜɨɝɨ 

ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɦɟɧɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ  ɉɪɚɰɿ ɋɟɤɰɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ʌɶɜɿɜ        Ɍ  
CCXXVII. ɋ     ±345. 

2. ɉɪɨɫɤɭɪɹɤɨɜ ȼ  ȱ   Ʉɭɱɟɪ Ⱥ  Ɇ  Ɇɿɫɰɟ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɰɟɪɤɨɜ Ɇ -
Ⱦ  ɇɿɦɰɿɜɚ ɜ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɬɚ 
ɫɜɿɬɿ  ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ©Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚª  Ʌɶɜɿɜ        
ʋ      ɋ     ±231. 

3. ɉɪɨɫɤɭɪɹɤɨɜ ȼ  ȱ    Ʉɭɱɟɪ Ⱥ  Ɇ  Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ  ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɞɥɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɜ  ɰɟɪɤɜɚɯ  Ɇ -Ⱦ   ɇɿɦɰɿɜɚ. ȼɿɫɧɢɤ  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ©Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚª. Ʌɶɜɿɜ        ʋ 585. ɋ     ±133. 

4. Ƚɚɥɢɲɢɱ  Ɋ   ə   ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ  ɰɟɪɤɨɜɧɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɿ  ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ  ɋɩɨɥɨɦ  Ʌɶɜɿɜ            ɫ  

5. ɇɿɦɰɿɜ  Ɇ -Ⱦ   Ɍɪɚɞɢɰɿɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ  ɰɟɪɤɨɜ   Ⱥɥɶɦɚɧɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. 1982. ʋ 72. 
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6. ɇɿɦɰɿɜ  Ɇ -Ⱦ   Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɪɨɡɤɨɩɢ  ɤɧɹɠɨɝɨ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɹ  
Interpidopastori. Roma, 1984. 

7. ɇɿɦɰɿɜ  Ɇ -Ⱦ   ɋɨɛɨɪ  ɤɧɹɡɹ  ȼɨɥɨɞɚɪɹ  ɜ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɿ   ɉɚɬɪɿɹɪɯɚɬ. 
1979. ʋ 5. 

8. ɇɿɦɰɿɜ Ɇ -Ⱦ  ɏɬɨ ɪɨɡɜɚɥɢɜ ɍɫɩɟɧɫɶɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɭ Ʉɢɽɜɿ  ȼɿɫɧɢɤ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
©ɍɤɪɡɚɯɿɞɩɪɨɟɤɬɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɹª  Ʌɶɜɿɜ  2002. ʋ 12. 

9. Ƚɪɢɰɚɤ ȯ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ ɬɨɦɭ ɫɬɨ ɥɿɬ  ɋɬɪɢɜɿɝɨɪ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ        ɋ     
10. ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ  ə  Ʉɧɹɠɢɣ  ɝɨɪɨɞ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ   ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ  ɡɚɯɿɞɧɢɣ  ɮɨɪɩɨɫɬ 

ɍɤɪɚʀɧɢ  ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ ± Ɏɿɥɚɞɟɥɶɮɿɹ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɢɣ ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ  ɋ      
11. ĩDNL $  :F]HVQRSLDVWRZVNLH EXGRZOH Z 3U]HP\ĞOX L SUREOHP LFK NRQVHUZDFML  

2FKURQD =DE\WNyZ. 1961. R. XIV, z. 1±2; Item. &HUNLHZNV  :RáRGDUD Z 3U]HP\ĞOX Z 
ĞZLHWOHĨUyGHáSLVDQ\FK L archeologicznych. Sprawozdania PAN w Krakowie. .UDNyZ, 
1968. T. 12. S. 47±50. 

12. Ʌɚɤɨɬɚ  Ƚ   Ⱦɜɿ  ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɿ  ɰɟɪɤɜɢ  ɱɟɪɟɦɢɫɶɤɿ   Ʉɚɩɿɬɭɥɢ  ɭ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɿ. 
ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ        ɋ   ±10. 

13. Ƚɨɥɭɛɟɰɶ Ɇ  ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ  ɋɬɚɜɪɨɩɿɝɿɣɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ  Ʌɶɜɿɜ        ɋ      
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

Ȼɨɪɵɫ Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ  ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ  ɨɫɧɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ©Ʌɶɜɨɜɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɤɚª. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ-Ⱦɚɧɢɥɚ ɇɢɦɰɢɜɚ 

ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɫɬɨɥɶɧɵɯ ɰɟɪɤɜɟɣ ɉɟɪɟɦɵɲɥɹ  
ȼ  ɫɬɚɬɶɟ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ  ɩɪɟɠɞɟ  ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɣ  ɚɫɩɟɤɬ  ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 

ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ  ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ  ɞɢɚɫɩɨɪɵ  ɏɏ  ɜɟɤɚ  Ɇ -Ⱦ   ɇɢɦɰɢɜɚ   ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ± ɪɹɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɢɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɞɚɧɢɣ  ɗɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ  ɧɟ 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ  Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ɇ -Ⱦ  
ɇɢɦɰɢɜɚ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ  ɨ  ɬɨɦ   ɱɬɨ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ  ɢɦ  ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ  ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ  ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ  ɡɞɚɧɢɣ   ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢɫɶ  ɧɟ  ɬɨɥɶɤɨ  ɧɚ  ɡɧɚɧɢɢ  ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚ  ɧɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ   ɱɬɨ  Ɇɢɪɨɫɥɚɜ-Ⱦɚɧɢɢɥ 
ɇɢɦɰɢɜ  ɛɵɥ  ɚɜɬɨɪɨɦ  ɪɹɞɚ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɉɟɪɟɦɵɲɥɹ  ɉɟɪɟɦɵɲɥɹ   ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɫɟɯ ɬɪɨɧɧɵɯ ɰɟɪɤɜɟɣ  ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨ  ɫɦɟɧɹɥɢ  ɞɪɭɝ  ɞɪɭɝɚ  ɫ  ;,,  ɩɨ  ;;  ɜɟɤɚ   ȼɫɟ  ɨɧɢ  ɩɨɦɟɳɟɧɵ  ɜ 
ɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɭɸ  ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɭɸ  ɤɧɢɝɭ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ  ©ɐɟɪɤɜɢ  ɉɟɪɟɦɵɲɥɹª 
     ɝɨɞɚ  

ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ  ɞɚɸɬ  ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ  ɝɨɜɨɪɢɬɶ  ɨ  ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ  ɧɚɫɥɟɞɢɹ  Ɇ -Ⱦ   ɇɢɦɰɢɜɚ  ɢ  ɨ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɢ  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ   ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ  ɫ  ɟɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ   ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɨ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ  ɢ  ɩɟɱɚɬɢ  ɯɢɬɚ  ɟɟ  ɤ 
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ɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ  ©ɐɟɪɤɜɢ  ɉɟɪɟɦɵɲɥɹª   ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ  ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ   Ɇ - Ⱦ   ɇɢɦɰɢɜ, ɢɫɬɨɪɢɹ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ, 
ɉɟɪɟɦɵɲɥɶ. 

 
Annotation 

Borys Andrii, PhD, assistant. Institute of Architecture. Design and 
Fundamentals of Architecture Department. Lviv Polytechnic National University. 

Architectural reconstruction in the works of Miroslav-Daniel Nimtsiv on the 
example of cathedral churches of peremyshl (Przemysl). 

The article considers a previously little-known aspect of the work of the 
prominent twentieth century architect of the Ukrainian diaspora M.-D. Nɿmtsiva ± a 
number of reconstructions of non-existent historical buildings. These works are 
contained in type written form in the author's edition, which has not received wide 
public distribution. Architectural reconstructions made by M.-D. Nimtsiv reveal the 
other side of his professional worldview and show that his calculations of modern 
religious buildings were based not only on the author's knowledge of the visual 
culture of modernism, but also deep knowledge of the historical basis of Ukrainian 
sacred architecture. It is determined that Myroslav±Danylo Nimtsiv was the author of 
a number of professional reconstructions of the historic buildings of Peremyshl 
(3U]HP\ĞO), including all the throne churches, which alternately replaced each other 
from the XII to the XX centuries. All of them are placed in the unpublished typescript 
of the monograph entitled ©Churches of Peremyshlª from 1985.  

The identified materials give grounds to speak about the versatility of the 
creative heritage of M.-D. Nimtsiv and the need for further research and 
systematization of materials related to his design and research activities, as well as 
the preparation and printing of the hit her to unpublished monograph ©The Churches 
of Peremyshlª, the materials of which are only partially used in writing this article. 

Key words: reconstruction, M.-D. Nimtsiv, history, architecture, Przemysl. 
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ȼ ɋɆɌ ɊɈɀɇəɌȱȼ ȱȼȺɇɈ-ɎɊȺɇɄȱȼɋɖɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ 

 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ  ɿ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ  ɧɨɜɨɝɨ 

ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ   ȼ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ  ɡɚɯɨɞɢ   ɳɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ  ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ  ɬɚ  ɫɟɤɬɨɪɢ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ   ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ  ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ   ɡɚɦɤɨɜɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɡɚɯɨɞɢ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ  ɫɟɤɬɨɪɢ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ  

 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɬɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɚɦ ɹɬɨɤ 

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ  ɡ  ɤɨɠɧɢɦ ɞɧɟɦ ɧɚɛɭɜɚɽ  ɜɫɟ  ɛɿɥɶɲɨʀ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ   ɱɟɪɟɡ 
ɯɚɨɬɢɱɧɭ  ɡɚɛɭɞɨɜɭ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɩɨɫɟɥɟɧɶ   ɳɨ  ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ  ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ  ɜɬɪɚɬɢ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ  ɨɛ ɽɤɬɿɜ  ɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ   ɍ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ   ɡɚɦɤɨɜɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ  ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ   ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨɸ  ɣ  ɨɛ ɽɦɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  ɫɩɨɪɭɞ   ɳɨ  ɡɛɟɪɟɝɥɢ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɬɚ  ɫɩɿɜɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ  ɿɡ  ɞɨɜɤɨɥɢɲɧɶɨɸ  ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ  ɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɬɚɤɢɯ  ɨɛ ɽɤɬɿɜ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ  ɰɿɧɧɿɫɬɶ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɡɚɦɤɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ > -3, 6-8, 10-12, 17]. 

Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
ȼɢɦɨɝɢ  ɳɨɞɨ  ɨɯɨɪɨɧɢ  ɬɚ  ɝɪɚɧɢɰɶ  ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ  ɡɨɧ  ɞɨɜɤɨɥɚ 

ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ  ɞɿɸɱɢɦɢ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ 
ɚɤɬɚɦɢ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɡɨɤɪɟɦɚ   Ɂɍ ©ɉɪɨ  ɨɯɨɪɨɧɭ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢª        ɪ    
ȾȻɇ Ȼ    -3:2012 ©ɋɤɥɚɞ  ɬɚ  ɡɦɿɫɬ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɨɩɨɪɧɨɝɨ  ɩɥɚɧɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ  ɩɭɧɤɬɭª        ɪ     ȾɋɌɍ Ȼ Ȼ    -10:2016 ©ɋɤɥɚɞ  ɬɚ  ɡɦɿɫɬ  ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ɳɨɞɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɦɟɠ  ɿ  ɪɟɠɢɦɿɜ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡɨɧ 
ɨɯɨɪɨɧɢ  ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹª        ɪ     ȾȻɇ Ȼ    -
12:2018 ©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɿ  ɡɚɛɭɞɨɜɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣª        ɪ     ɉɪɨɬɟ   ɞɚɧɢɦɢ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ-ɜɢɞɨɜɢɣ  ɜɩɥɢɜ ɧɨɜɢɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɨɜɤɨɥɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ  
ɐɟ  ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ  ɞɨ  ɞɨɜɿɥɶɧɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɬɚɤɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɿ  ɨɛɦɟɠɭɽ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ   ɧɟɪɿɞɤɨ  ɡɚɤɪɢɜɚɸɱɢ 
ɧɚɣɰɿɧɧɿɲɿ  ɜɢɞɨɜɿ  ɬɨɱɤɢ   ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ   ɳɨ  ɫɤɥɚɥɚɫɹ   ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ  ɜ 
ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ  0  J. 5RGUtJXH] 3pUH]  /  M. Ɇ  de Vasconcelos Correia, 
ȯ  ȯ  ȼɨɞɡɢɧɫɶɤɨɝɨ   Ɉ  Ⱥ  ɉɥɚɦɟɧɢɰɶɤɨʀ   ȼ  ȼ  ȼɟɱɟɪɫɶɤɨɝɨ   Ƚ  ȱ  Ɏɪɭɦɿɧɚ  
Ɋ  Ɇ  ɏɚɤɚɥɨ   Ɉ  ȼ  Ʌɟɫɢɤɚ   Ƚ  Ɉ  Ɉɫɢɱɟɧɤɨ   Ɇ  ȼ  Ȼɟɜɡɚ   ȱ  ȼ  Ʉɨɪɨɬɭɧ  
Ɉ  ɉ  Ɉɥɿɣɧɢɤ  Ɂ  ȼ  Ʌɭɤɨɦɫɶɤɨʀ  Ɂ  Ȼ  Ɏɟɞɭɧɤɿɜɚ ɣ ɿɧ  > -3, 6-8, 10-12, 17]. 

Ɇɟɬɚ  ɫɬɚɬɬɿ   ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ  Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɞɥɹ  ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɩɿɞ  ɧɨɜɿ  ɮɭɧɤɰɿʀ  ɬɚ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ  

ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  
Ɂɚ  ɜɟɫɶ  ɱɚɫ  ɫɜɨɝɨ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ   Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɢɣ  ɡɚɦɤɨɜɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɡɚɡɧɚɜ 

ɡɧɚɱɧɢɯ  ɩɟɪɟɛɭɞɨɜ   ɳɨ  ɩɪɢɡɜɟɥɢ  ɞɨ  ɦɚɣɠɟ  ɩɨɜɧɨʀ  ɜɬɪɚɬɢ  ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ   Ɉɞɧɚɤ   ɧɚ  ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ  ©Ʉɚɪɬɢ  ɩɟɪɲɨʀ  ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨʀ  ɡɣɨɦɤɢ 
ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ  Ƚɚɥɿɰɿʀ  ɬɚ  Ʌɨɞɨɦɟɪɿʀª        - 1787 ɪɪ    Ɏɪɿɞɪɿɯɚ ɮɨɧ Ɇɿɝɚ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɡɚɦɤɨɜɢɯ  ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ   ɚ  ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ 
ɨɩɢɫ ɭɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ©ȱɧɜɟɧɬɚɪ Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɤɥɸɱɚ ɧɚ ʉɪɭɧɬɿ ɡɜɟɪɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɪ  Ȼ  1759 ɪ ª  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ  ɦɿɫɰɟɜɿ ɠɢɬɟɥɿ ɞɚɧɢɣ 
ɨɛ¶ɽɤɬ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ  ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ  ©ɡɚɦɤɨɦª   ɳɨ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ  ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɣɨɝɨ  ɩɟɪɜɿɫɧɟ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ   ȼ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ  ɪɟɽɫɬɪɿ  ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ 
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɢɣ ɡɚɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɚɤɨɠ ɜɧɟɫɟɧɨ ɹɤ ©Ɂɚɦɨɤ 
ɋɤɚɪɛɤɚª  ± ɩɚɦ¶ɹɬɤɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɏ9 - ɏ9ȱȱ ɫɬ   
ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ʋ 111060 (885-Ɇ   ɡɝɿɞɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɈȼɄ ʋ     ɜɿɞ            ɪ   > -
5, 9, 11, 13-15, 18-20]. 

Ɍɨɱɧɢɯ  ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ   ɤɨɥɢ  ɜɩɟɪɲɟ  ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ  ɡɚɦɤɨɜɿ  ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  ɜ 
Ɋɨɠɧɹɬɨɜɿ   ɧɟɦɚɽ   Ⱦɟɹɤɿ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ  ɞɚɬɭɸɬɶ  ɡɚɦɨɤ  ɏȱȱȱ ɫɬ    ɿɧɲɿ  ± XV ɫɬ   
;9ȱ ɫɬ   ɱɢ ɫɟɪ  ;9ȱȱ ɫɬ  > -5, 13-15, 19]. 

ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  ɳɨ 
ɡɚɦɤɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɦɢɫɨɜɨɦɭ ɩɚɝɨɪɛɿ  ɡ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ  
ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ  ɬɚ  ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ  ɛɨɤɿɜ  ɨɬɨɱɟɧɿ  ɨɛɨɪɨɧɧɢɦ  ɜɚɥɨɦ  ɿ  ɪɨɜɨɦ   ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɦ 
ɜɨɞɨɸ    ɡɿ  ɫɯɿɞɧɨʀ  ɫɬɨɪɨɧɢ  ± ɛɭɜ  ɤɪɭɬɢɣ  ɫɯɢɥ  ɩɚɝɨɪɛɚ   ɜ  ɩɿɞɧɿɠɠɿ  ɹɤɨɝɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ  ɝɥɢɛɨɤɢɣ  ɫɬɚɜ   Ɂɚ  ɜɠɟ  ɡɝɚɞɚɧɢɦ   ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɦ  ɨɩɢɫɨɦ       ɪ  
 ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦ  Ɏɟɞɭɧɤɿɜɢɦ Ɂ  Ȼ    ɩɨ  ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ  ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ  ɥɿɧɿɣ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɶ  ɬɚɤɿ  ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ   ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɚ  ɜ¶ʀɡɧɚ  ɛɪɚɦɚ   ɦɭɪɨɜɚɧɚ  ɜɟɠɚ 
 ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ ɰɢɬɚɞɟɥɥɸ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɜɨɪɨɠɢɯ ɧɚɩɚɞɿɜ   ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɨ-ɡɟɦɥɹɧɚ ɛɚɫɬɟɹ  
ɇɚ ɡɚɦɤɨɜɨɦɭ ɩɨɞɜɿɪ¶ʀ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɠɢɬɥɨɜɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɚ 
ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɹ   ©ɫɢɧɿɤª  ± ɛɭɞɿɜɥɹ  ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ   ɦɨɠɥɢɜɨ   ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ   
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ɲɩɢɯɥɿɪ   ɩɟɤɚɪɧɹ   ɜɨɡɿɜɧɹ   ɫɬɚɣɧɹ   ȼ¶ʀɡɞ  ɧɚ  ɡɚɦɤɨɜɢɣ  ɞɜɿɪ  ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ  ɡ 
ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɬ  ɿ ɛɪɚɦɭ   ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ  ɜɢɯɿɞ ɛɭɜ  ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɱɟɪɟɡ  ɮɿɪɬɤɭ  ɬɚ ɦɨɫɬɢɤ   ȱɡ  ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ  ɜɿɞ  ɡɚɦɤɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɜɫɹ  ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɩɚɪɤ  ɿɡ  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ  ɥɢɩɨɜɨɸ  ɚɥɟɽɸ   ɳɨ  ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ  ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ  ɤɚɪɬ 
Ɏɪɿɞɪɿɯɚ ɮɨɧ Ɇɿɝɚ      - 1787 ɪɪ  ɿ      - 1869  ɪɪ   ɚ ɬɚɤɨɠ ©Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚ ɤɚɪɬɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ɋɨɠɧɹɬɨɜɚª       ɪ   ɪɢɫ  1 ɚ-ɛ  >                -20]. 

ɍ  ɩ  ɩ  19 ɫɬ   ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ  ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɞɜɨɪɭ  ɬɨɞɿɲɧɿɦ  ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ  
ɝɪɚɮɨɦ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɦ ɋɤɚɪɛɟɤɨɦ  ɛɭɥɨ ɡɜɟɞɟɧɨ ɩɚɥɚɰ  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ  ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɭɥɨ 
ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ  ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɸ  ɬɚ  ɤɨɥɢɲɧɿ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ  ɫɩɨɪɭɞɢ   ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɹɤɢɯ  ɫɩɨɪɭɞɢɥɢ  ɨɞɧɭ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ  ɛɭɞɿɜɥɸ  ɜ  ɡɚɯɿɞɧɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ  ɩɨɞɜɿɪ¶ɹ   ȼ 
ɰɟɧɬɪɿ  ɡɚɦɱɢɳɚ  ± ɤɪɭɝɥɚ  ɩɥɨɳɚ   ɨɛɫɚɞɠɟɧɚ  ɞɟɪɟɜɚɦɢ  ± ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ   ɦɿɫɰɟ  ɞɥɹ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɱɢ ɤɥɭɦɛɚ  Ɂ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞ ɩɚɥɚɰɭ ɫɚɞɿɜɧɢɤɢ ɪɨɡɛɢɥɢ 
ɞɟɧɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɩɚɪɤ   ȼɫɿ  ɰɿ  ɡɦɿɧɢ  ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ  ɧɚ  ©Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɿɣ  ɤɚɪɬɿ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ  ɱɚɫɬɢɧɢ Ɋɨɠɧɹɬɨɜɚª        ɪ   ɉɪɨɬɟ   ɧɚ  ɞɚɧɿɣ  ɤɚɪɬɿ  ɬɚɤɨɠ  ɱɿɬɤɨ 
ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɧɚ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ  ɪɿɜ  ɨɛɢɞɜɚ ɦɨɫɬɢ  ɡɚɥɢɲɤɢ ɜɚɥɭ  ɞɟ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ  ɨɫɧɨɜɧɚ  ɜ¶ʀɡɧɚ  ɛɪɚɦɚ   ɬɚ  ɦɿɫɰɟ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɦɭɪɨɜɚɧɨʀ  ɜɟɠɿ 
 ɪɢɫ  1 ɛ  >         -20]. 

ɍ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɿɤɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ  ɞɠɟɪɟɥ  ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ    ɦɨɠɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ  ɜɢɫɧɨɜɨɤ   ɳɨ  ɜ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɧɨɜɨʀ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɩɚɥɚɰɭ 
 ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɿɣ  ɜ  ɧɟɨɝɨɬɢɱɧɨɦɭ  ɫɬɢɥɿ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ  ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ  ɦɨɬɢɜɢ   ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ  ɨɛ¶ɽɦɭ  ɡ  ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨʀ  ɫɬɨɪɨɧɢ  ɩɪɢɛɭɞɨɜɚɧɨ ɞɜɿ 
ɜɟɠɿ  ± ɜ  ɩɥɚɧɿ  ɱɨɬɢɪɢɹɪɭɫɧɭ  ɤɜɚɞɪɚɬɧɭ  ɬɚ  ɬɪɢɹɪɭɫɧɭ  ɩ¶ɹɬɢɝɪɚɧɧɭ   ɡ 
ɦɚɲɢɤɭɥɹɦɢ   ɪɢɫ  2) [4, 9, 14, 15, 16, 18-20]. 

ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ  ɡ       ɪ    ɿɤɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ   ɚ  ɡ       ɪ    ɣ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ  ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɟ  ɳɨ ɩɚɥɚɰ ɋɤɚɪɛɟɤɚ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɩɿɞ ɩɨɜɿɬɨɜɢɣ ɫɭɞ  

ɉɿɫɥɹ  ȱȱ ɫɜɿɬɨɜɨʀ  ɜɿɣɧɢ  ɛɭɞɿɜɥɸ  ɩɚɥɚɰɭ  ɛɭɥɨ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɨ   ɪɨɡɿɛɪɚɧɨ 
ɱɨɬɢɪɢɤɭɬɧɭ ɜɟɠɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜɟɪɯɧɿɣ ɹɪɭɫ ɩ¶ɹɬɢɝɪɚɧɧɨʀ ɜɟɠɿ  ɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛ¶ɽɦɭ ɩɚɥɚɰɭ ɡ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɪɢɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɜɫɸ ɲɢɪɢɧɭ 
[4, 9, 14, 15, 18-20]. 

ȼ  2000-ɯ ɪɪ   ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɪɟɦɨɧɬɧɿ  ɬɚ  ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɿ  ɪɨɛɨɬɢ  ɮɚɫɚɞɿɜ  ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɩɚɥɚɰɭ > @  

ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɫɩɨɪɭɞɚ ɩɚɥɚɰɭ ± ɞɜɨɩɨɜɟɪɯɨɜɚ  ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɚ ɜ ɩɥɚɧɿ ɡ ɨɞɧɿɽɸ 
ɩ¶ɹɬɢɝɪɚɧɧɨɸ  ɜɟɠɟɸ  ɡ  ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ   ɉɟɪɟɤɪɢɬɬɹ  ɩɚɥɚɰɭ  ± 
ɫɤɥɟɩɿɧɱɚɫɬɿ  Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɿ ɜɿɤɧɚ ɡɚɦɿɧɟɧɿ ɦɟɬɚɥɨ-ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɦɢ  ɉɚɥɚɰ 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨ  ɩɿɞ  Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɟ  ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ  ɩɨɥɿɰɿʀ  Ʉɚɥɭɫɶɤɨɝɨ ȼɉ Ƚɍɇɉ  ɜ 
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪɢɫ  3) [3, 4]. 
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ɚ    

ɛ   

Ɋɢɫ  1. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɦɤɨɜɢɯ ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɫɦɬ Ɋɨɠɧɹɬɿɜ  
ɡɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ      ɪ   ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɯɟɦɢ Ɂ  Ȼ  Ɏɟɞɭɧɤɿɜɚ  

ɚ  ɧɚ ɤɚɪɬɿ Ɏ  ɮɨɧ Ɇɿɝɚ       - 1787 ɪɪ    
ɛ  ɧɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɿɣ ɤɚɪɬɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ       ɪ   >         -20] 
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Ɋɢɫ  2. ȼɢɝɥɹɞ ɧɚ ɡɚɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɡ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ 

 ɩɨɲɬɿɜɤɚ 1906 ɪ   >         @ 
 

 

Ɋɢɫ  3. ȼɢɝɥɹɞ ɧɚ ɡɚɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  
ɿɡ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ  ɮɨɬɨ 2017 ɪ   > @ 

 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ  ɚɧɚɥɿɡ  ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ   ʀɯ  ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ  ɡ 

ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ  ɤɚɪɬ  Google maps   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ  ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ  ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛ ɜɬɪɚɬ ɿ ɡɦɿɧ  ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ  Ɂɨɤɪɟɦɚ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  
ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɜɿɪ¶ɹ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ  

- ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɠɢɬɥɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ  
- ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɜɚɥɭ  ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɝɨɥɨɜɧɚ ɜ¶ʀɡɧɚ ɛɪɚɦɚ  

ɬɚ ɪɨɜɭ ɡɜɟɞɟɧɨ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ  ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɩɨɜɧɟ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

19

- ɭ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɜɿɪ¶ɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɛɭɞɿɜɥɿ Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɭ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨ ɪɿɜ  

- ɭ  ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ  ɡɚɦɱɢɳɚ  ɡɜɟɞɟɧɨ  ɝɚɪɚɠɿ  ɬɚ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ  ɳɨ ɩɪɢɦɢɤɚɸɬɶ ɞɨ ɛɭɞɿɜɥɿ ɩɚɥɚɰɭ  

Ƚɥɢɛɨɤɢɣ ɫɬɚɜ  ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɡɿ  ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞ ɡɚɦɤɨɜɢɯ ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ  ɭ 
ɩɿɞɧɿɠɠɿ ɩɚɝɨɪɛɚ  ɡɚɫɢɩɚɧɢɣ      ɪ   ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɫɬɚɜɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɫɤɜɟɪ  ɇɚ ɞɚɧɢɣ 
ɱɚɫ  ɛɿɥɹ ɩɿɞɧɿɠɠɹ ɩɚɝɨɪɛɚ ɩɪɨɬɿɤɚɽ ɪɿɱɤɚ Ɇɥɢɧɿɜɤɚ  ɨɱɟɜɢɞɧɨ  ɨɞɧɟ ɡ ɞɠɟɪɟɥ  
ɹɤɟ  ©ɠɢɜɢɥɨª  ɤɨɥɢɲɧɿɣ  ɫɬɚɜ    ɇɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɚɪɤɭ  ɡ  ɥɢɩɨɜɨɸ  ɚɥɟɽɸ  ɡɜɟɞɟɧɨ 
ɛɭɞɿɜɥɿ ɲɤɨɥɢ       ɪ    ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɞɿɨɧ  ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ 
ɤɿɧɨɬɟɚɬɪ       ɪ   >                -20]. 

ɇɚ  ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ  ɞɟɧɶ  ɱɚɫɬɤɨɜɨ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɦɢ  ɽ  ɬɚɤɿ  ɡɚɦɤɨɜɿ  ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  
ɱɚɫɬɢɧɚ  ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ  ɪɨɜɭ  ɡ  ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ  ɡɚɦɱɢɳɚ  ɬɚ  ɦɿɫɰɟ   ɞɟ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɦɭɪɨɜɚɧɚ ɜɟɠɚ  ɪɢɫ  4) [2-4, 9, 14, 15, 18-20]. 

 

 

Ɋɢɫ  4. ɋɯɟɦɚ ɫɬɚɧɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿ Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ > -4, 9, 
14, 15, 18-20] 

 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɬɨɝɨ   ɳɨ  ɜ  ɨɯɨɪɨɧɧɿɣ  ɡɨɧɿ  ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ  ɡɜɟɞɟɧɨ  ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ  

ɬɨɪɝɨɜɿ   ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ  ɬɚ  ɩɪɢɜɚɬɧɿ  ɠɢɬɥɨɜɿ  ɫɩɨɪɭɞɢ   ɹɤɿ  ɨɛɦɟɠɢɥɢ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ   ɡɚɤɪɢɜɲɢ  ɧɚɣɰɿɧɧɿɲɿ  ɜɢɞɨɜɿ  ɬɨɱɤɢ  
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ  ɽ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ  ɳɨɞɨ  ɜɫɶɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɫɩɨɪɭɞ  ɬɚ  ɩɚɪɤɨɜɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɐɶɨɦɭ   ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ   ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ  ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ  ɞɚɧɨɝɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ  ɞɨ  ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ  ɨɞɧɨ- ɬɚ  ɛɚɝɚɬɨɞɟɧɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ  ɩɨɱɚɬɨɤ ɹɤɢɯ ± ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ   ɳɨ 
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ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɭɬɶ ɞɨɦɟɧɧɭ  ɩɿɱ  ɭɪɨɱɢɳɚ Ⱥɧɝɟɥɿɜ  ɿ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɚɛɿɪ-ɦɭɡɟɣ  ©ɋɨɤɿɥª 
 ɩɨɛɥɢɡɭ  ɫ  Ƚɪɢɧɶɤɿɜ    ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ©ɉɚɜɥɿɜɫɶɤɢɣ ɤɚɦɿɧɶª   ɛɿɥɹ 
ɫ  Ʉɧɹɡɿɜɫɶɤɟ    ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ  ɩɨɯɨɞɢ  ɡɿ  ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ  ɹɝɿɞ  ɿ  ɝɪɢɛɿɜ  ɭ 
ɞɨɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɥɿɫɚɯ > -4, 6-8, 10-12, 17]. 

Ʉɥɸɱɨɜɨɸ  ɽ  ɡɦɿɧɚ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɚɥɚɰɭ   ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɜɿɞɪɟɫɬɚɜɪɨɜɚɧɢɯ ɩɚɥɚɰɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɦɭɡɟɣɧɨ-
ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɢɯ  ɡɚɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  
ɠɢɜɨɩɢɫɭ   ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ   ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ   ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  
ɦɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬ  ɞ   ɚ ɬɚɤɨɠ ± ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɿɜ ɞɥɹ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿɜ ɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ  

Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɚɛɥɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɫɤɜɟɪɭ  ɜɢɫɬɚɜɨɤ  ɬɨɩɿɚɪɧɨɝɨ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ   ɤɜɿɬɤɨɜɢɯ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ  ɿ 
ɞɟɤɨɪɚɰɿɣ  ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɬɟɚɬɪ ɿ ɬɚɧɰɩɨɥɟ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ  ɿɡ  ɠɢɬɬɹ  ɣ  ɩɨɛɭɬɭ  ɱɚɫɿɜ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ   ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɥɢɰɚɪɫɶɤɢɯ  ɬɭɪɧɿɪɿɜ   ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɲɨɭ  ɣ  ɜɟɱɿɪɧɿɯ  ɮɚɽɪ-ɲɨɭ   ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɿɜ  ɮɨɥɶɤ-ɤɨɧɰɟɪɬɿɜ ɿ ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɿɜ ɩɨ ɟɬɧɨ-ɬɚɧɰɹɯ ɬɨɳɨ   

ȼɚɠɥɢɜɨ  ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ  ɱɚɫɬɤɨɜɭ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ  ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɚɦɤɨɜɢɯ  ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ  ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ   ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ  ɪɿɜ  ɿɡ  ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ    ɳɨ 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɨɞɨɸ ɡ ɪ  Ɇɥɢɧɿɜɤɢ  ɬɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɨɝɥɹɞɨɜɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ 
ɧɚ  ɦɿɫɰɿ  ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ  ɦɭɪɨɜɚɧɨʀ  ɜɟɠɿ   ɡɜɿɞɤɢ  ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɢ  ɡɦɨɠɭɬɶ  ɨɝɥɹɞɚɬɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  

ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɨɛɨɯ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɜɟɠ ɩɚɥɚɰɭ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɤɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ    ɳɨ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟ  ʀɯ  ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɡɚ  ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɭ ɬɚ ɫɤɥɚ  ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ  
ɜɚɠɥɢɜɨ  ɞɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ  ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿ  ɩɪɢɛɭɞɨɜɢ  ɩɿɡɧɿɲɢɯ  ɩɟɪɿɨɞɿɜ   ɚ  ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɭ ɫɬɨɥɹɪɤɭ ɬɚ ɞɟɤɨɪ ɧɚɞ ɜɿɤɨɧɧɢɦɢ ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɩɚɥɚɰɭ  

ɋɥɿɞ  ɭɫɭɧɭɬɢ  ɡɟɥɟɧɿ  ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ   ɳɨ  ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ  ɯɚɳɿ   ɬɚ  ɞɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ 
ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿ  ɫɩɨɪɭɞɢ   ɹɤɿ  ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ   

ȼɚɪɬɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɚɪɤɭ ɬɚ  ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤɭ  ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɜɿɫɶ ± ɥɢɩɨɜɭ ɚɥɟɸ ɬɚ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɧɨɜɿ ɡɟɥɟɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ  

ɇɚ  ɜɫɿɣ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɫɥɿɞ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ 
ɚɥɶɬɚɧɤɢ ɬɚ ɩɟɪɝɨɥɢ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ > -3, 6-8, 10-12, 17]. 

ȼɢɫɧɨɜɤɢ   ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ  Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɞɥɹ  ɧɨɜɨɝɨ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ   ɹɤɢɦɢ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɨʀ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɩɚɥɚɰɭ  ɩɿɞ  ɦɭɡɟɣɧɨ-ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɡɚɦɱɢɳɚ  ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤɭ ɬɚ ɫɤɜɟɪɭ  ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ ɽɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɫɩɚɞɳɢɧɢ   ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɡɛɟɪɟɝɬɢ  ɞɥɹ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ  ɩɨɤɨɥɿɧɶ  ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ  ɩɚɦ ɹɬɤɭ  ± 
ɡɚɦɤɨɜɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɹɤ  ɜɚɠɥɢɜɭ  ɫɤɥɚɞɨɜɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɫɦɬ Ɋɨɠɧɹɬɿɜ  

ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱥɧɞɪɭɫɹɤ ɍ  Ȼ   ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ  ɞɨɫɜɿɞ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ 

ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɡɚɦɤɨɜɢɯ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ   ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  
ɡɛɿɪɧɢɤ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ     -
 5 ɤɜɿɬɧɹ 2019). ɋɢɦɮɨɧɿɹ-ɮɨɪɬɟ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ        ɋ  192 - 193. 

2. Ⱥɧɞɪɭɫɹɤ ɍ  Ȼ   Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ  ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɦɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  Current Issues in Research, Conservation and Restoration of 
Historical Fortifications: collection of Scholarly Articles XI International Conference 
(2 - 6 June 2019). Chelm - Lviv, 2019. PP. 8 - 21, ISSN 2544 - 6517. 

3. Ⱥɧɞɪɭɫɹɤ ɍ  Ȼ   ɉɪɢɧɰɢɩɢ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ  ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɦɤɨɜɢɯ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ  ɨɛɥɚɫɬɿ: 
ɞɢɫ  ɤɚɧɞ  ɚɪɯ              ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɇɍ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɿɦ  Ɉ  Ɇ  Ȼɟɤɟɬɨɜɚ  ɏ             ɫ  

4. Ⱥɪɯɿɜ ȾɇɊɍ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ  ɨɛɥ  Ɉɛ¶ɽɤɬ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ ;V -
 ;9ȱȱ ɫɬ   Ɂɚɦɨɤ  ©ɋɤɚɪɛɤɚª  ɜ  ɫɦɬ Ɋɨɠɧɹɬɿɜ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ   ɩɚɫɩɨɪɬ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞ  ɬɚ ɚɪɯ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧ            ɫ  

5. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ ɹɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɩɚɦ ɹɬɤɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
ɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ    ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ  ɨɛɥɚɫɬɶ   URL: 
http://ifoonsku.ucoz.ua/Derzh_rejestr_arkhitektura_i_mistobuduvannja_misce.pdf 
 ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 21.04.2020) 

6. Ʌɟɫɢɤ Ɉ  ȼ   ɉɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɍɤɪɚʀɧɢ  ɞɥɹ  ɧɨɜɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ  ɫɭɱɚɫɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ     Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ  ɫɩɚɞɳɢɧɚ ȼɨɥɢɧɿ         ɋ  22 -
 26. 

7. Ʌɟɫɢɤ Ɉ  ȼ  ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ    ȿɬɧɨɬɪɚɞɢɰɿʀ ɭ ɞɢɡɚɣɧɿ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ, 2015. 
ɋ  37 - 44. 

8. Ʌɟɫɢɤ Ɉ  ȼ   Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɤɥɚɞɿɜ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ  ɬɚ  ɬɭɪɢɡɦɭ  ɜ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  ɍɤɪɚʀɧɢ: ɞɢɫ  ɞɨɤɬɨɪɚ  ɚɪɯ   18.00.02 ɄɇɍȻȺ   Ʉ   
1993. 294 ɫ  

9. ɇɨɜɚ  ɩɿɞɛɿɪɤɚ  ɫɬɚɪɢɯ  ɮɨɬɨ  Ɋɨɠɧɹɬɿɜɳɢɧɢ   Ɋɨɠɧɹɬɿɜɫɶɤɿ  ɜɿɫɬɿ  
URL: https://rv24.if.ua/nova-pidbirka-starih-fotoo-rozhnyativshhini/  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
25.05.2020). 

10. ɉɨɥɭɬɪɟɧɤɨ ɍ  Ȼ  Ɇɟɬɨɞɢ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɬɚ  ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɥɚɰɨɜɨ-ɡɚɦɤɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ    ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, 
      ʋ     ɋ  255 - 262. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ⱥɧɞɪɭɫɹɤ ɍɥɶɹɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɧɚ   ɤɚɧɞɢɞɚɬ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ   ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 

ɤɚɮɟɞɪɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɢ  ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɂɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ  

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ ɩɝɬ Ɋɨɠɧɹɬɨɜ 
ɂɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  

ȼ  ɫɬɚɬɶɟ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ  ɢ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ  ɧɨɜɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ  ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ  ɜ  ɩɝɬ Ɋɨɠɧɹɬɨɜ   ȼ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ   ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ  ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ  ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ  ɢ  ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ   ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ  ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ   ɡɚɦɤɨɜɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɦɟɪɵ  ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ  ɫɟɤɬɨɪɚ ɥɭɱɲɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ  

Annotation 
Uliana Andrusiak, Ph. D in Architecture, lecturer of the Department of 

Architecture and Urban Planning of the Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas. 

Adaptation to new functions of the castle complex in Rozhniatov of Ivano-
Frankivsk region. 

The problem of chaotic construction on the territory of historic settlements 
causes the irreversible loss of unique objects and complexes. Accordingly, more and 
more important every day the issue of preservation and use of cultural heritage 
monuments is becoming. On the example of the castle complex in Rozhniatov this 
situation is observed. Throughout its existence, this castle complex significant 
reconstruction has undergone. The cartographic materials and the results of a detailed 
field survey of the castle complex in Rozhniatov the author were analyzed. Based on 
the obtained data, the scale of losses and changes that occurred was determined. 
Administrative, commercial and private residential buildings erected in the 
conservation area of monuments have limited the visual perception of the castle 
complex. Accordingly, it is important on the entire castle complex in Rozhniatov to 
carry out restoration work. First of all, it is worth including the research object in the 
proposed one- and multi-day tourist routes. The palace premises for museum-
exhibition halls and conference halls should be adapted. It is important to carry out a 
partial reconstruction of the preserved fortifications of the castle complex. On the 
territory of the park it is necessary to provide the possibility of holding various mass 
events for tourists ± concerts, festivals, etc. The specifics of the visual disclosure and 
the sector of the best visibility of the preserved fortifications and structures when 
applying these measures were taken into account. Keywords: potential, functional 
adaptation, castle complex, measures, visual disclosure, sectors of best visibility. 
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ɏȱɏ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏ  ɫɬɨɥɿɬɬɹ   ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ  ɪɹɞ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ   ɹɤɿ  ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɢɫɹ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ  ɬɪɚɞɢɰɿɣ   ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɱɢ  ɧɚɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ   ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɹɤɢɯ  ɞɥɹ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ  ɫɬɚɽ  ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ  ɭ  ɝɚɥɭɡɿ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɹɤɚ 
ɩɨɜɿɥɶɧɿɲɟ ɩɿɞɞɚɥɚɫɹ ɬɢɫɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɦɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ  

Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ  ɱɢɧɧɢɤɢ  ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɝɨɬɢɤɢ   ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ  ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ    ɹɤɿ 
ɩɨɜ ɹɡɚɧɿ  ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ  ɬɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ  ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ   ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɦ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɢ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɹɦɢ  ɜ  ȯɜɪɨɩɿ  ɡ  ɤɿɧɰɹ      ɞɨ  ɫɟɪɟɞɢɧɢ     ɫɬɨɥɿɬɬɹ   ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɩɨɝɥɹɞɢ  ɬɚ  ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ  ɧɚ  ɤɨɪɢɫɬɶ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɝɨɬɢɱɧɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɭ 
ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɧɚ ɦɟɠɿ ɏȱɏ ± ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ. 

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ   ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ   ɫɚɤɪɚɥɶɧɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɿɫɬɨɪɢɡɦ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦ  ɬɪɚɞɢɰɿɹ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ  

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ   
Ʉɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ ɫɬɚɪɢɦ ɿ ɧɨɜɢɦ  ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ  ɦɚɛɭɬɶ  ɛɭɜ ɭ 

ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀʀ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ  ȼɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɹɤɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɥɸɞɫɶɤɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ   ɩɟɪɲɢɣ  ± ɛɚɡɭɜɚɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ  ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ  ɧɚ  ɧɟɡɦɿɧɧɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ   ɚ 
ɞɪɭɝɢɣ  ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ± ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ  ɞɨ 
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ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ  ɧɚɦɿɪɿɜ  ɥɸɞɢɧɢ   ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ  ɩɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ  ɬɚ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ  ɡɦɿɧ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ  ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ  ɦɿɠ  ɫɨɛɨɸ   ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ  ɦɿɠ  ɰɢɦɢ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ 
ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ  ɚɥɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ  ɿɫɧɭɸɱɿ ɡɪɚɡɤɢ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ   ɞɥɹ  ɹɤɢɯ  ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɨɜɨɝɨ  ɫɬɢɥɸ  ɫɥɭɝɭɜɚɜ  ɥɢɲɟ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ   ȼɚɠɤɨ  ɬɨɱɧɨ  ɜɤɚɡɚɬɢ  ɩɟɪɿɨɞ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɹɜɢɳ  ɤɨɥɢ ɰɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɩɨɱɚɥɢ ɤɨɥɢɜɚɬɢɫɹ ɿ ɪɨɥɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚ  ɩɨɱɚɥɚ  ɲɜɢɞɤɨ  ɡɪɨɫɬɚɬɢ   Ɉɞɧɚɤ   ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ   ɦɨɠɧɚ  ɫɤɚɡɚɬɢ   ɳɨ 
ɨɩɢɫɚɧɿ  ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ  ɩɨɬɭɠɟɧɨ  ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɹ  ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ  ɏȱɏ  ± ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ   ɇɿɤɨɥɢ  ɪɚɧɿɲɟ  ɪɨɥɶ  ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ  ɧɟ  ɛɭɥɚ  ɬɚɤɨɸ  ɜɟɥɢɤɨɸ  ɭ  ɜɫɿɣ  ɝɚɥɭɡɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ  ɬɚ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ  ɜɿɞɧɨɫɢɧ   əɤ  ɰɟ  ɧɟ  ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ   ɚɥɟ  ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɹ   ɹɤɚ  ɜɢɦɚɝɚɽ  ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɜɜɚɠɚɬɢ  ɜɢɯɿɞɧɨɸ  ɬɨɱɤɨɸ  ɞɥɹ 
ɜɫɿɯ  ɜɢɞɿɜ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ   ɉɪɢɧɰɢɩ  ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ  ɩɨɲɭɤɭ  ɫɬɚɜ  ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ > @  

ɋɢɬɭɚɰɿɹ  ɜ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɿɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɧɚ  ɦɟɠɿ  ɏȱɏ ± ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ  ɰɿɤɚɜɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ  ɹɜɢɳɟ  ɬɪɚɞɢɰɿʀ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ   Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ  ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ  ɭ  ɬɨɣ  ɱɚɫ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ  ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ  ɧɚ  ɩɪɢɧɰɢɩɿ  ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ   ɯɨɱɚ  ɿɫɬɨɪɢɡɦ 
ɩɨɡɛɚɜɢɜ  ɤɥɚɫɢɱɧɭ  ɧɨɪɦɭ  ʀʀ  ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɬɚ  ɩɪɢɦɧɨɠɢɜ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ  

Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ  ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɡɚɤɪɿɩɢɜ ɭ ɧɿɣ ɩɟɜɧɿ ɧɨɪɦɢ  
ɹɤɿ  ɧɟ  ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɥɢ  ɪɚɡɨɦ  ɿɡ  ɡɦɿɧɚɦɢ  ɫɬɢɥɿɜ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɛɭɥɚ  ɫɬɜɨɪɟɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɩɨɬɪɟɛɢ  ɜ  ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ  ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ   ɿɞɟɚɥɶɧɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ 
ȼɿɬɪɭɜɿɽɦ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ  ɤɨɪɢɫɬɿ ɬɚ ɤɪɚɫɢ >  @  

ȼɿɞɨɦɚ  ɬɪɿɚɞɚ  ȼɿɬɪɭɜɿɹ   ɬɪɢ  ɹɤɨɫɬɿ   ɨɛɨɜ ɹɡɤɨɜɿ  ɞɥɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   firmitas 
 ɦɿɰɧɿɫɬɶ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ    XWLOLWDV   ɤɨɪɢɫɬɶ    YHQXVWDV   ɤɪɚɫɚ   ɛɭɥɚ  ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ 
ɡɧɚɱɧɨ  ɪɿɞɲɟ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ  ɿ  ɧɟ  ɦɟɧɲ  ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ  ɞɨɪɟɱɧɨɫɬɿ 
(decorum)   ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦ ɬɚ  ɨɪɧɚɦɟɧɬɿɜ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦ  ɋɚɦɟ ©ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶª ɡɪɨɛɢɥɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ  
ɡɞɚɬɧɢɦ  ɛɪɚɬɢ  ɭɱɚɫɬɶ  ɜ  ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɫɭɩɟɪɟɱɤɚɯ   ɿ  ɫɩɪɢɹɥɚ  ɜɢɡɧɚɧɧɸ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɹɤ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ  ɡ  ɦɢɫɬɟɰɬɜ  > @  Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ  ɬɪɚɞɢɰɿɹ 
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɨɱɚɥɚ ɩɿɞɪɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ    ɫɬɨɥɿɬɬɹ  
ɚɥɟ  ɩɿɫɥɹ  ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɉɟɪɲɨʀ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ  ɜɿɣɧɢ ɦɨɠɧɚ  ɝɨɜɨɪɢɬɢ  ɩɪɨ  ɞɭɠɟ  ɪɿɲɭɱɿ 
ɫɩɪɨɛɢ ʀʀ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ   

ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ  ɦɨɞɟɪɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɧɚɣɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿɲɿ  
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɬɟ   ɳɨ  ɜɨɧɢ  ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ  ɡɚ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ  ɚɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ  ɬɚ 
ɫɚɦɨɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ  ʀʀ  ɜ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯ  ɩɨɥɿɬɢɤɢ  ɬɚ 
ɥɿɜɢɯ  ɿɞɟɨɥɨɝɿɣ   ɇɟɩɪɢɯɨɜɚɧɚ   ɝɨɥɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ   ɹɤɚ  ɧɿɛɢɬɨ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ  ɧɚ  ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɪɨɛɥɟɦ  ɮɭɧɤɰɿɣ   ɫɬɚɥɚ  ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ  ɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɥɹɯ ɳɨɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ  ȱ ɬɚɤ ɫɚɦɨ  ɹɤ ɧɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɩɨɱɚɬɤɭ     ɫɬɨɥɿɬɬɹ  ɩɟɪɟɪɜɚɥɢɫɶ  ɿɡ  ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ  ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ  ɬɪɚɞɢɰɿɣ  
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ɧɨɜɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ©ɧɟ ɹɤ ɝɿɥɤɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ  ɚ 
ɹɤ ɧɨɜɢɣ ɲɬɚɦ  ɳɨ ɜɢɪɨɫɬɚɽ ɩɪɹɦɨ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹª [6].   

ȱɫɬɨɪɢɡɦ  ɛɭɜ  ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ  ɬɟɱɿʀ  ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯ  ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ   ɹɤɚ  ɜɢɪɨɫɥɚ  ɡ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ  ɞɢɥɟɦɚ 
ɚɜɬɨɪɿɜ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ;; ɫɬɨɥɿɬɬɹ   ɱɢ  ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ  ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɱɢ  ɲɭɤɚɬɢ  ɧɨɜɿ  ɮɨɪɦɢ  ɞɥɹ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   Ɉɫɤɿɥɶɤɢ  ɜ  ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ  ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ  ɫɭɱɚɫɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɜɨɧɚ  ɩɪɢɝɧɿɱɭɜɚɥɚ  ɿɧɬɟɪɟɫ  ɞɨ 
ɧɟɚɜɚɧɝɚɪɞɧɢɯ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ  ɰɶɨɝɨ  ɫɬɨɥɿɬɬɹ   ɩɿɡɧɿɣ  ɿɫɬɨɪɢɡɦ   ɦɨɞɟɪɧ  
ɟɤɫɩɪɟɫɿɨɧɿɡɦ   ɚɪɬ-ɞɟɤɨ  ɱɢ  ɧɟɨɤɥɚɫɢɰɢɡɦ   ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ  ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ  ɬɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ   

Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ   ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ  ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɫɜɿɞɨɦɨ 
ɡɞɨɛɭɬɨʀ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɬɚ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɚɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ  ɹɤ  ɬɚɤɚ  ɳɨ 
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɩɨɯɢ  Ʌɢɲɟ ɨɫɬɚɧɧɹ ɱɜɟɪɬɶ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɧɟɫɥɚ 
ɡɦɿɧɢ  ɜ  ɿɦɿɞɠ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ;; ɫɬɨɥɿɬɬɹ  ɬɚ  ɿɧɬɟɪɟɫ  ɞɨ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ   ɹɤɿ 
ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɢ ɧɚɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ   

Ȳɯ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ  ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ  ɫɬɚɽ  ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ  ɭ  ɝɚɥɭɡɿ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɹɤɚ ɩɨɜɿɥɶɧɿɲɟ ɩɿɞɞɚɥɚɫɹ ɬɢɫɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɡɜ¶ɹɡɤɢ 
ɡ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ  

Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  
ɉɪɨɬɢɪɿɱɱɹ  ɭ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ  ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɭ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜ 

ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ   ɹɤ  ɚɧɬɢɧɨɦɿɸ [18] ɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɭ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɫɬɚɬɬɿ >  @  

ɍ ɩɪɚɰɹɯ [2; 9; 12; 16] ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɤɪɚɣɧɶɨʀ ɩɪɨɫɬɨɬɢ 
ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡɞɨɪɨɜɨʀ ɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɢ  ɧɟɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ   ɹɤ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɫɬɚɽ  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ  ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ  ɩɿɞɯɨɞɭ  ɞɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ 

Ɋɹɞ ɚɜɬɨɪɿɜ [5; 8;] ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ  ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ   

ɉɨɹɜɭ  ɧɟɨɝɨɬɢɱɧɨɝɨ  ɫɬɢɥɸ  ɹɤɢɣ  ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ  ɡɥɢɜɫɹ  ɡ  ɚɧɝɥɿɤɚɧɫɶɤɨɸ 
ɰɟɪɤɜɨɸ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ [10; 15], ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢ ɚɛɨ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɦɿɠ 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɹ  ɹɤ    ɪɨɡɩɚɞ  ɫɦɚɤɭ  [13; 14]. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ 
ɜɜɚɠɚɥɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ  ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤ   ɳɨɛ  ɛɭɞɿɜɥɹ  ɜɢɝɥɹɞɚɥɚ  ɛɿɥɶɲ  ɜɟɥɢɱɧɨɸ  
ɜɢɫɨɤɨɸ ɿ ɩɿɞɧɟɫɟɧɨɸ  ɧɿɠ ɰɟ ɽ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ  

Ɉɤɪɟɦɿ  ɚɜɬɨɪɢ  ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢ  ɞɭɦɤɭ   ɳɨ  ɥɢɲɟ  ɪɟɥɿɝɿɹ   ɜɢɪɚɠɟɧɚ  ɜ 
ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ  ɦɨɠɟ ɡɧɨɜɭ ɩɪɨɛɭɞɢɬɢ ȯɜɪɨɩɭ  ɧɚɞɚɬɢ ɥɸɞɹɦ 
ɛɟɡɩɟɤɭ  ɿ   ɜ  ɧɨɜɿɣ   ɜɢɞɢɦɿɣ   ɫɥɚɜɿ  ɜɜɟɫɬɢ  ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ  ɞɨ  ɫɬɚɪɨɝɨ  ɦɢɪɭ   ɹɤɢɣ 
ɡɦɿɰɧɸɽ  ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ  [11; 8;] Ⱥɜɝɭɫɬ  ȼ ɇ  ɉɭɝɿɧ ɜɜɚɠɚɜ   ɳɨ  ɭ   ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿɣ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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 ɫɬɪɿɥɱɚɫɬɿɣ  ɚɪɰɿ   ɬɨɛɬɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ± ɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɫɚɦɭ ɫɭɬɶ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ  ɜɿɪɢ  ɬɚ  ʀʀ  ɧɚɥɟɠɧɿ  ɨɛɪɹɞɢ    ɜɢɹɜɥɹɜ  ɨɩɨɡɢɰɿɸ  ɬɚ  ɫɭɩɨɡɢɰɿɹ 
ɱɭɞɨɜɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ  ɡ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ  ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢ  ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ  
ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɫɩɚɞ ɫɦɚɤɭ [16].  

Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ 
ɹɤ  ɬɚɤɢɣ  ɳɨ  ɦɨɠɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ  ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚɤɨɠ  ɧɚ 
ɿɧɲɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɰɿɥɿ [1]. 

Ɇɟɬɚ  ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɦɿɧ ɭ ɫɚɤɪɚɥɶɧɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɧɚ ɦɟɠɿ ɏȱɏ ±
 ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ   Ɉɤɪɟɫɥɢɬɢ  ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ  ɦɿɠ  ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɦɢ  ɬɚ  ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ   ȼɢɹɜɢɬɢ  ɥɨɝɿɱɧɿ  ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ  ɬɚ  ɱɢɧɧɢɤɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɝɨɬɢɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ  

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ   
ȱɫɬɨɪɢɡɦ    ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɦɚɜ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɪɢɫɢ  ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 

ɿɫɬɨɪɢɡɦɿɜ   ȼɿɧ  ɩɪɢɧɿɫ  ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɜɿɱɧɢɯ  ɿɫɬɢɧ   ɤɿɧɰɟɜɨɫɬɿ  
ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɹɜɢɳ [12]. Ɉɞɧɚɤ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɽ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿɫɬɨɪɿʀ  ɹɤ  ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ  ɜ  ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ  ɧɟ  ɜɬɪɚɬɢɥɢ  ɫɜɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ   ɿ 
ɞɟɹɤɿ  ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ  ɧɚ  ɦɢɧɭɥɟ  ɧɨɫɢɥɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɪɢɬɭɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ  ɩɨɜɬɨɪɿɜ [12]. 
ȼ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɿɫɬɨɪɢɡɦ  ɧɚɛɭɜ  ɮɨɪɦɢ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ  ɧɟɨ-ɫɬɢɥɿɜ   ɫɟɪɟɞ  ɹɤɢɯ 
ɧɟɨɝɨɬɢɱɧɢɣ  ɫɬɢɥɶ  ɡɛɟɪɿɝɚɜ  ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɟ  ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ   ɐɟ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨɫɹ 
ɛɚɱɟɧɧɹɦ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ   ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ  ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ  ɪɨɦɚɧɬɢɤɚɦɢ  ɹɤ  ɟɩɨɯɨɸ   ɹɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ  ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚ  ɿɞɟɚɥ  ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [11]. Ⱥɜɝɭɫɬ  ɉɭɝɿɧ  
ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɜ ɝɨɬɢɤɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ  ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɫɭɬɶ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɪɢ  
ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ  ɬɚɤɢɯ ɹɤ ȼɿɤɬɨɪ Ƚɸɝɨ ɱɢ Ⱥɜɝɭɫɬ Ɋɟɣɯɟɧɫɩɟɪɝɟɪ [5], 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹ ɭ ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ  

Ȼɿɥɶɲ  ɡɚɝɚɥɶɧɿ  ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ  ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɝɨɬɢɤɢ   ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ  ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ  
ɛɭɥɢ  ɩɨɜ ɹɡɚɧɿ  ɡ  ɬɢɦ ɠɚɯɨɦ   ɹɤɢɣ  ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿ  ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ  ɜ  ȯɜɪɨɩɿ  ɡ 
ɤɿɧɰɹ      ɞɨ  ɫɟɪɟɞɢɧɢ     ɫɬɨɥɿɬɬɹ   Ⱥɧɬɢɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ  ɿɞɟʀ  ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ  ɡ 
ɧɚɦɿɪɚɦɢ  ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɱɟɪɟɡ  ɫɩɪɚɜɞɿ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɟ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ  ɚ  ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ± ɱɟɪɟɡ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɞɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ  ɦɨɪɚɥɿ  ɬɚ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɫɬɿ   ȼɿɞ  ɉɭɝɿɧɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ  ɛɭɬɢ 
ɫɩɪɚɜɨɸ  ɫɦɚɤɭ  ɿ  ɫɬɚɥɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ  ɦɨɪɚɥɿ   ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɞɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ  ɦɨɪɚɥɿ  ɨɡɧɚɱɚɥɨ  ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɫɬɿ  ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɿɧɬɟɪɟɫɭ  ɞɨ  ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ   ɐɟ  ɛɭɥɨ  ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ  ɛɚɝɚɬɶɦɚ  ɜɿɞɨɦɢɦɢ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ  ± ɒɥɟɝɟɥɶ ɭ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ  ɬɚ  ɇɶɸɦɚɧ  ɿ  ɉɭɝɿɧ  ɜ  Ⱥɧɝɥɿʀ [16]. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  ɯɪɚɦɿɜ  ɜ  ɝɨɬɢɱɧɢɦɭ  ɫɬɢɥɿ  ɦɚɣɠɟ  ɫɬɚɥɨ  ɡɜɢɱɧɢɦ   Ƚɟɝɟɥɶ  ɧɚɜɿɬɶ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ   ɳɨ  ɰɟ  ɫɬɢɥɶ   ɮɨɪɦɢ  ɹɤɨɝɨ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ  ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ  ɡ  ɞɭɯɨɦ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɪɟɥɿɝɿʀ [15]. 

ɋɟɪɣɨɡɧɿɫɬɶ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɨɬɢɤɢ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɬɨɝɨ  ɳɨ 
ɛɭɥɨ  ɫɬɜɨɪɟɧɨ  ɧɚɛɚɝɚɬɨ  ɛɿɥɶɲɟ  ɧɟɨɝɨɬɢɱɧɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɧɿɠ  ʀɯɧɿ  ɡɪɚɡɤɢ 
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ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ  ɫɬɨɥɿɬɬɹ  Ɉɞɧɚɤ  ɫɥɿɞ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ  ɳɨ  ɝɨɬɢɱɧɢɣ  ɫɬɢɥɶ ɛɭɜ  ɫɬɢɥɟɦ  
ɹɤɢɣ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɧɢɤɚɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ  ɿ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɝɨɬɢɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɡɜɟɞɟɧɿ ɜ XVI, XVII ɚɛɨ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ [10]. 

ɋɩɪɚɜɠɧɽ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɝɨɬɢɤɢ  ɩɪɨɬɟ  ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɿ  ɇɟ ɞɢɜɧɨ  
ɳɨ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɧɟɨɝɨɬɢɱɧɢɯ  ɯɪɚɦɿɜ  ɡɜɟɞɟɧɚ  ɧɚ  ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ  ȿɞɦɭɧɞɚ 
Ȼɟɪɤɚ  Ɉɞɢɧ Ⱥɜɝɭɫɬ ɉɭɝɿɧ  ɩɟɪɟɞ ɬɢɦ  ɹɤ ɡɚɦɭɱɢɬɢ ɬɪɶɨɯ ɞɪɭɠɢɧ ɬɚ ɩɨɦɟɪɬɢ ɡ 
ɪɨɡɭɦɭ  ɭ  ɜɿɰɿ  ɫɨɪɨɤɚ ɪɨɤɿɜ   ɡɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɜ  ɤɿɥɶɤɚ  ɫɨɬɟɧɶ  ɿ  ɩɨɛɭɞɭɜɚɜ  ɤɿɥɶɤɚ 
ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɧɟɨɝɨɬɢɱɧɢɯ ɯɪɚɦɿɜ  

Ɂ ɰɿɽʀ  ɜɟɥɢɤɨʀ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɬɜɨɪɿɜ  ± ɫɨɛɨɪɢ ɋɚɭɬɭɚɪɤɚ   ɫɜ  Ⱦɠɨɪɞɠ        ɪ  
 ɪɢɫ  1     ɬɚ  ɇɨɬɬɿɧɝɟɦɚ   ɫɜ  Ȼɚɪɧɚɛɚ       ±1844 ɪɪ    Ɍɚ  ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɿ  ɰɟɪɤɜɢ  ɜ 
Ʌɿɜɟɪɩɭɥɿ   ɫɜ  Ɉɫɜɚɥɶɞ       ±       ɪɢɫ  2    ɬɚ  ɑɟɣɞɥ   ɫɜ  ȯɠɟɝɨ, 1841±1846 
 ɪɢɫ  3)). 

ɀɨɞɧɚ  ɡ  ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɧɟ  ɽ  ɩɪɨɫɬɨɸ  ɿɦɿɬɚɰɿɽɸ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ 
ɯɪɚɦɿɜ   Ɍɚɤ  ɫɚɦɨ   ɹɤ  ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ  ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ  ɬɨɝɨ  ɱɚɫɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɦɟɬɨɞɢ  ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɰɿɥɤɨɦ  ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɢɱɢɧ   ɛɭɞɿɜɥɿ  ɉɭɝɿɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ  ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɬɚ  ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ  ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ [9]. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɰɶɨɝɨ ɬɜɨɪɰɹ  ɝɨɬɢɱɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɪɨɡɭɦɧɨɸ 
ɥɢɲɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɱɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ  ɚɥɟ ɣ ɿɞɟɚɥɶɧɨ  

Ɍɨɦɭ   ɧɚ  ɣɨɝɨ  ɞɭɦɤɭ   ɫɚɤɪɚɥɶɧɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ   ɩɨɜɢɧɧɚ  ɛɭɬɢ 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ   ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɯ   ɳɨɛ  ɡɪɨɛɢɬɢ  ʀʀ  ɰɿɥɤɨɦ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ   ɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɫɬɪɿɥɶɱɚɬɢɯ  ɮɨɪɦ  ɬɚ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ  ɥɿɧɿɣ 
ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɨɱɟɜɢɞɧɟ ɜɢɪɚɡɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  

əɤ  ɩɢɫɚɜ  ɉɭɝɿɧ   ɜɢɫɨɬɭ  ɬɚ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ  ɥɿɧɿʀ  ©ɡ  ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ  ɱɚɫɿɜ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɢ  ɜɜɚɠɚɥɢ  ɫɢɦɜɨɥɨɦ  ȼɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ   Ɂɝɿɞɧɨ  ɡ  ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨɸ  ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ  
ɰɸ ɜɟɥɢɤɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɜɿɪɧɿ  ɹɤɿ ɦɨɥɢɥɢɫɹ ɫɬɨɹɱɢ  ɹɤ ɭ ɧɟɞɿɥɸ  ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ 
ɱɚɫ  ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ   ɉɪɨ  ɰɟ  ɡɝɚɞɭɸɬɶ  Ɍɟɪɬɭɥɿɚɧ  ɬɚ  ɫɜ  Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ   6WDQWHV  RUDPXV  
TXRG  HVW  VLJQXP  UHVXUUHFWLRQLV   Ɉɫɬɚɧɧɿɣ  ɪɢɦɫɶɤɢɣ  ɤɨɧɫɭɥ  ɇɿɰɰɢ  ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ ɫɬɨɹɬɢ ɧɚ ɤɨɥɿɧɚɯ ɭ ɧɟɞɿɥɸ ɜɿɞ ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ ɞɨ ɉ¶ɹɬɢɞɟɫɹɬɧɢɰɿª [16]. 

ɉɪɢɧɰɢɩ ɉɭɝɿɧɚ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɩɪɢɤɪɚɫ ɱɭɞɨɜɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ 
ȼɿɥɶɹɦ Ȼɚɬɬɟɪɮɿɥɞ ɭ ɯɪɚɦɿ ȼɫɿɯ ɋɜɹɬɢɯ  ɜɭɥɢɰɹ Ɇɚɪɝɚɪɟɬ  Ʌɨɧɞɨɧ      ±1859 
 ɪɢɫ  4)). 

Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɉɭɝɿɧ ɜɜɚɠɚɜ  ɳɨ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ  
ɳɨɛ  ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɚɛɨ  ɧɚɜɿɬɶ  ɜɢɩɥɢɜɚɬɢ  ɡ 
ɧɢɯ  ɜ ɯɪɚɦɿ ȼɫɿɯ ɋɜɹɬɢɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɨɥɿɯɪɨɦ  

ɐɹ  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ  ɬɟɯɧɿɤɚ  ɞɟɤɨɪɭɜɚɧɧɹ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɩɨɥɹɝɚɥɚ  ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ  ɰɟɝɥɢ  ɜ  ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ  ɤɨɥɶɨɪɚɯ  ɞɥɹ  ɩɪɢɤɪɚɫɢ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɡɡɨɜɧɿ  ɬɚ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ  ɜɢɞɿɜ  ɤɚɦɟɧɿɜ  ɪɿɡɧɨɝɨ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ɞɥɹ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪ¶ɽɪɭ   ɐɟ  ɛɭɜ  ɞɢɜɨɜɢɠɧɢɣ  ɫɩɨɫɿɛ  ɜɢɛɨɪɭ  ɡ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɚ ɫɚɦɟ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ   
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Ɋɢɫ  1  Ⱥɜɝɭɫɬ ȼɟɥɛɿ ɇɨɪɬɦɨɪ ɉɭɝɿɧ  
ɫɜ  Ⱦɠɨɪɞɠ        ɋɚɭɬɜɚɪɤ 

Ɋɢɫ  2  Ⱥɜɝɭɫɬ ȼɟɥɛɿ ɇɨɪɬɦɨɪ ɉɭɝɿɧ  
ɫɜ. Ɉɫɜɚɥɶɞ      ±      Ʌɿɜɟɪɩɭɥɶ 

 

  
Ɋɢɫ  3  Ⱥɜɝɭɫɬ ȼɟɥɛɿ ɇɨɪɬɦɨɪ ɉɭɝɿɧ  ɯɪɚɦ ɫɜ  ȯɠɟɝɨ      ±      ɑɟɣɞɥ 
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Ɋɢɫ     ȼɿɥɶɹɦ Ȼɚɬɬɟɪɮɿɥɞ  ɯɪɚɦ ȼɫɿɯ ɋɜɹɬɢɯ      ±      Ʌɨɧɞɨɧ 

 
ɉɭɝɿɧ  ɡɪɨɛɢɜ  ɨɡɞɨɛɥɟɧɭ  ɬɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɰɿɸ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɡɧɚɱɧɢɦ 

ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
ɐɟɣ  ɦɟɬɨɞ  ɧɚɛɭɜ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ  ɭ  ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ  ɬɚ  ɜɩɥɢɧɭɜ  ɧɚ 

ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɿɧɲɢɯ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  ɳɨ ɽ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ   ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ  ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ  ɯɪɚɦɢ   ɫɬɜɨɪɟɧɿ Ⱦɠɨɧɨɦ Ⱦɚɧɞɨ ɋɟɞɞɿɧɝɨɦ 
ɋɜɹɬɨʀ Ɍɪɿɣɰɸ  ȼɟɪɯɧɿɣ ɑɟɥɫɿ  Ʌɨɧɞɨɧ      ±      ɪɢɫ  5)). 

Ⱥɛɨ  ɜɟɥɢɱɧɢɣ  ȼɟɫɬɦɿɧɫɬɟɪɫɶɤɢɣ  ɫɨɛɨɪ   ɡɜɟɞɟɧɢɣ  Ⱦɠɨɧɨɦ  Ɏɪɟɧɫɿɫɨɦ 
Ȼɟɧɬɥɿ       ±       ɪɢɫ  6), ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɢɣ  ɧɚ  ɪɭɛɟɠɿ    ±    ɫɬɨɥɿɬɶ   ɛɭɜ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ   ɳɨɛ  ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ  ɣɨɝɨ  ɜɿɞ  ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɹɤ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ  ɳɨ ɜɡɨɪɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭ ɋɜɹɬɨʀ ɋɨɮɿʀ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ  
ɜɟɧɟɰɿɚɧɫɶɤɨʀ ɝɨɬɢɤɢ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɢɯɚɽɬɶɫɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɚɪɨɤɨ   

ɏɪɚɦ ȼɫɿɯ ɋɜɹɬɢɯ ɩɨɜ ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɳɟ ɨɞɧɿɽɸ ɞɢɜɨɜɢɠɧɨɸ ɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸ  ɹɤɢɦ 
ɛɭɜ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɢɣ  Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɢɣ  ɪɭɯ   ɳɨ  ɦɚɜ  ɧɚ  ɦɟɬɿ  ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ  ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɭ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɫɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ ɪɢɬɭɚɥɿɜ  

Ȼɚɝɚɬɢɣ  ɧɚ  ɪɢɬɭɚɥɢ  ɬɚ  ɧɨɜɟ  ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ  ɬɚʀɧɫɬɜ   ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ȯɜɯɚɪɢɫɬɿʀ   ɜɿɧ 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ  ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɧɿɠ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɿɜ  ȼ ɨɛɫɹɝɨɜɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɯɪɚɦ ȼɫɿɯ ɫɜɹɬɢɯ ɩɟɪɲɢɦ ɜɡɹɜ 
ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɢ Ɍɪɚɤɬɚɪɿɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɭɪɝɿʀ [15]. 
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Ɋɢɫ     Ⱦɠɨɧ Ⱦɚɧɞɨ ɋɿɞɞɿɧɝ  

ɯɪɚɦ ɋɜɹɬɨʀ Ɍɪɿɣɰɿ   
1888±      Ʌɨɧɞɨɧ 

Ɋɢɫ     Ⱦɠɨɧ Ɏɪɟɧɫɿɫ Ȼɟɧɬɥɿ   
ȼɟɫɬɦɿɧɫɬɟɪɫɶɤɢɣ ɫɨɛɨɪ      -      Ʌɨɧɞɨɧ 

 
ɍ  ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɿɣ  ɤɪɚʀɧɿ   ɧɚɜɟɪɧɟɧɢɣ  ɜ  ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦ  ɉɭɝɿɧ   ɩɨɲɢɪɢɜ 

ɩɪɢɧɰɢɩɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɳɨ  ɫɭɬɬɽɜɨ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ  ɜɿɞ 
ɩɪɨɫɬɢɯ  ɿ  ɫɤɪɨɦɧɢɯ  ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɯ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ  ɦɨɥɢɬɜɢ  ɐɟ  ɛɭɥɢ  ɫɤɨɪɿɲɟ 
ɯɪɚɦɢ  Ȼɭɞɢɧɤɢ Ȼɨɠɿ  ɱɢɹ ɜɟɥɢɱ ɿ ɝɨɪɞɨɜɢɬɿɫɬɶ ɫɜɿɞɱɢɥɚ ɩɪɨ ɫɢɥɭ Ɍɜɨɪɰɹ  Ⱦɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɰɶɨɝɨ  ɧɚ  ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ  ɫɨɛɨɪɚɯ  ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɿ  ɚɧɝɥɿɤɚɧɫɶɤɿ 
ɯɪɚɦɢ [14]. Ɍɚɤɿ  ɡɪɚɡɤɢ ɦɨɠɧɚ  ɡɧɚɣɬɢ   ɫɟɪɟɞ  ɿɧɲɢɯ   ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɣ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿɣ 
Ⱥɧɝɥɿɤɚɧɫɶɤɿɣ  ɤɚɬɟɞɪɿ ± ɫɨɛɨɪ ɭ  Ʌɿɜɿʀ   ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ  ɀɢɥɟɦ  Ƚɿɥɛɟɪɬɨɦ ɋɤɨɬɨɦ  ɭ 
Ʌɿɜɟɪɩɭɥɿ   ɪɢɫ       Ʉɨɧɤɭɪɫ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ   ɨɝɨɥɨɲɟɧɢɣ  ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ;; ɫɬɨɥɿɬɬɹ  
ɜɤɥɸɱɚɜ ɭɦɨɜɭ  ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ 
ɭ ɝɨɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ [2]. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɫɬɜɨɪɟɧɚ  ɛɭɞɿɜɥɹ   ɹɤɚ  ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɚ  ɧɚɞ ɦɿɫɬɨɦ   ɜ  ɡɚɤɿɧɱɟɧɨɦɭ 
ɜɢɞɿ  ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ  ɥɢɲɟ  ɜ       ɪɨɰɿ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɛɭɥɚ  ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ  ɜ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ  ɪɨɤɢ  
ȼɢɫɨɤɚ  ɯɭɞɨɠɧɹ  ɹɤɿɫɬɶ  ɰɶɨɝɨ  ɬɜɨɪɭ  ɬɚ  ɱɚɫ  ɣɨɝɨ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɽ  ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɢɦɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ  ɧɚ  ɤɨɪɢɫɬɶ  ɬɟɡɢ   ɳɨ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ  ɩɨɪɭɲɢɬɢ 
ɫɩɚɞɤɨɽɦɧɿɫɬɶ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɭ    ɫɬɨɥɿɬɬɿ  

ɋɢɥɭɟɬ  ɫɨɛɨɪɭ  ɧɚɝɚɞɭɽ  ɳɟ  ɨɞɧɭ  ɪɨɛɨɬɭ  ɋɤɨɬɬɚ   ɚ  ɫɚɦɟ  ± Ȼɚɧɤɫɚɣɞɫɶɤɚ 
ȿɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ  ɧɚ  ɛɟɪɟɡɿ  ɪɿɱɤɢ  Ɍɟɦɡɢ   ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ  ɜ       ɪɨɰɿ   Ɏɨɪɦɢ  ɰɿɽʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ  ɚ ɧɟ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ  ɪɢɫ      ɇɢɧɿ  ɩɿɫɥɹ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ  ɡɦɿɧ  ɰɹ  ɫɩɨɪɭɞɚ  ɡ  ɜɟɥɢɤɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɽ  ɹɤ  ɫɭɱɚɫɧɚ 
ɯɭɞɨɠɧɹ  ɝɚɥɟɪɟɹ  ɳɨ  ɧɚɨɱɧɨ  ɩɨɤɚɡɭɽ  ɳɨ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɋɤɨɬɬɚ  ɧɟ  ɽ  ɱɭɠɨɸ  ɞɥɹ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɫɦɚɤɿɜ  ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ  ɪɢɫ  10). 
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Ɋɢɫ     Ⱦɠɚɣɥɡ Ƚɿɥɛɟɪɬ ɋɤɨɬɬ  ɚɧɝɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ ɫɨɛɨɪ 

ɭ Ʌɿɜɟɪɩɭɥɿ      ±1978 
Ɋɢɫ     ɉɟɞɟɪ ȼɿɥɶɝɟɥɶɦ 

Ƀɟɧɫɟɧ-Ʉɥɿɧɬ  ɯɪɚɦ 
Ƚɪɸɧɞɜɿɝɚ      ±1940, 

Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ 
 

  
Ɋɢɫ     Ⱦɠɚɣɥɡ Ƚɿɥɛɟɪɬ 

ɋɤɨɬɬ  Ȼɚɧɤɫɚɣɞ  
ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ  

1947±      ɡɚɤɪɢɬɨ ɭ      
ɪɨɰɿ  Ʌɨɧɞɨɧ 

Ɋɢɫ      ɀɚɤ Ƚɟɪɰɨɝ  ɉ ɽɪ ɞɟ Ɇɟɪɨɧ  Ɇɭɡɟɣ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ɍɟɣɬɚ       ɪ   Ʌɨɧɞɨɧ 
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Ɉɱɢɳɟɧɧɹ  ɬɚ  ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ  ɝɨɬɢɤɢ  ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɥɨ   ɳɨ  ɩɪɢɡɜɟɥɨ  ɞɨ  ɧɨɜɨʀ 
ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɩɪɨɹɜɭ ɰɶɨɝɨ ɫɬɢɥɸ  ɜ ɹɤɿɣ ɨɤɪɟɦɿ ɮɨɪɦɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɝɨɬɢɤɢ  ɛɭɥɢ 
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿ  ɬɚ  ɫɬɚɥɢ  ɨɫɧɨɜɨɸ  ɞɥɹ  ɮɨɪɦɢ  ɜɫɿɽʀ  ɛɭɞɿɜɥɿ   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ 
ɯɪɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ  ɡ ɦɨɬɢɜɨɦ  ɜɢɫɨɤɨɝɨ  ɝɨɬɢɱɧɨɝɨ ɞɚɯɭ   ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ  ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɯ  ɫɤɥɟɩɿɧɶ  ɿ  ɩɪɨɬɹɝɧɭɥɢ  ʀɯ  ɚɠ  ɞɨ  ɨɫɧɨɜɢ  ɛɭɞɿɜɥɿ  
ȿɤɫɩɪɟɫɢɜɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɝɨɫɬɪɨʀ ɫɬɪɿɥɶɱɚɫɬɨʀ ɞɭɝɢ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɚ ɜɿɞɩɪɚɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ 
ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɢɯ ɞɭɝ  ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ȼɟɠɿ ɚɛɨ ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɚɪɤɢ ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɞɨ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ  

ɇɚɣɛɿɥɶɲ  ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ  ɩɪɢɤɥɚɞɢ  ɩɪɨɹɜɭ  ɝɨɬɢɱɧɢɯ  ɮɨɪɦ  ɜ  ɨɩɢɫɚɧɢɯ 
ɜɢɳɟ  ɮɨɪɦɚɯ  ɦɨɠɧɚ  ɡɧɚɣɬɢ  ɭ  ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɿɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɬɚ  ɭ  ɮɨɪɦɚɯ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ  ɟɤɫɩɪɟɫɿɨɧɿɡɦɭ   ɉɟɞɟɪ  ȼɿɥɶɝɟɥɶɦ  Ƀɟɧɫɟɧ-Ʉɥɿɧɬ  ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɫɩɪɨɫɬɢɜ  ɿ  ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɿɡɭɜɚɜ  ɮɚɫɚɞ  ± ɜɚɠɥɢɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ  ɝɨɬɢɱɧɨɝɨ  ɯɪɚɦɭ  ± ɜ 
ɯɪɚɦɿ  Ƚɪɸɧɞɜɿɝɚ  ɭ  Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɿ   ɳɨ  ɛɭɜ  ɡɜɟɞɟɧɢɣ  ɭ      ±1940 ɪɨɤɚɯ   ɪɢɫ  8). 
ɍ 1921±1924  ɪɪ   Ɉɬɬɨ  Ȼɚɪɬɧɿɧɝ  ɫɬɜɨɪɢɜ  ɛɚɝɚɬɨ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨʀ 
ɒɬɟɪɧɤɿɪɯɟ   ɯɨɱɚ  ɜɨɧɚ  ɣ  ɧɿɤɨɥɢ  ɧɟ  ɛɭɥɚ  ɡɜɟɞɟɧɚ   ɚɥɟ  ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ  ɟɤɫɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɫɶɤɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɪɢɫ        ɐɹ  ɛɭɞɿɜɥɹ  ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ  ɧɚ  ɫɤɥɚɞɧɿɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ  ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɯ  ɮɨɪɦ  
ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  
ɦɨɠɧɚ  ɩɨɛɚɱɢɬɢ  ɭ  ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɚɧɧɿɯ ɰɟɪɤɜɚɯ Ⱦɨɦɿɧɿɤɭɫɚ  Ȼɶɨɦɚ   ɫɟɪɟɞ  ɿɧɲɢɯ   ɭ 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɨɝɨ ɯɪɚɦɭ ɭ ȼɚɥɶɫɿ  ɝɨɥɥɚɧɞɫɶɤɚ ɡ      ɪ   ɪɢɫ      ɚɛɨ ɜ 
ɯɪɚɦɿ  ɫɜ  Ⱥɩɨɥɿɧɚɪɿɹ  ɭ  Ɏɪɟɥɿɧɝɫɞɨɪɮɿ       ±1927  ɪɢɫ         Ƚɨɫɬɪɿ  ɚɪɤɢ   ɳɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ  ɿɧɬɟɪ¶ɽɪ   ɬɚɤɨɠ  ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ  Ɏɪɿɰ  ɏɟɝɟɪ  ɭ  ɯɪɚɦɿ  ɧɚ 
Ƚɨɝɟɧɰɨɥɥɟɪɧɩɥɚɰ  ɭ  Ȼɟɪɥɿɧɿ       ±1933 ɪɪ    ɪɢɫ         Ƚɨɫɬɪɿ  ɞɭɝɢ  Ȼɶɨɦ  ɜɠɟ 
ɡɦɿɧɢɜ ɭ ɯɪɚɦɿ ɏɪɢɫɬɚ ɐɚɪɹ ɜ Ɇɚɣɧɰ-Ȼɿɲɨɮɫɯɚɣɦɿ  ɪɢɫ  15).  

ȱɫɧɭɸɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɯ  ɬɚɤ ɿ ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɢɯ 
ɞɭɝ  ɭ  ɩɟɪɿɨɞ  ɞɨ  ɩɨɱɚɬɤɭ  Ⱦɪɭɝɨʀ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ  ɜɿɣɧɢ   ɚ  ɩɿɫɥɹ       ɪɨɤɭ  ɰɟ  ɧɚɛɭɥɨ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ  ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ  ɿ  ɨɞɧɢɦ  ɿɡ  ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ  ɽ  ɛɚɡɢɥɿɤɚ ɇɭɟɫɬɪɚ-ɋɟɧɶɨɪɚ-ɞɟ-
ɥɚ-Ⱥɥɶɬɚɝɪɚɫɿɹ  ɜ  ɏɿɝɜɟʀ   Ⱦɨɦɿɧɿɤɚɧɫɶɤɚ  Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ   ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ  ɜ 
1952 ɪ    ɨɫɜɹɱɟɧɚ  ɜ       ɪ    ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ   Ʉɪɿɫɬɿɚɧ Ⱦɭɧɨɣɟɪ  ɞɟ ɋɟɝɨɧɡɚɤ  ɿ ɉ ɽɪ 
Ⱦɸɩɪɟ   ɪɢɫ         Ƚɿɩɟɪɛɨɥɿɱɧɿ  ɩɚɪɚɛɨɥɨʀɞɢ   ɳɨ  ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ  ɨɫɧɨɜɭ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨʀ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  Ʉɚɧɞɟɥɚ  ɬɚɤɨɠ  ɛɭɥɢ  ɩɪɢɫɭɬɧɿ  ɜ  ɩɪɨɹɜɚɯ  ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  Ⱦɚɯɢ  ɳɨ ɫɩɭɫɤɚɥɢɫɹ ɞɨ ɡɟɦɥɿ  ɫɬɚɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɜ     -ɯ ɪɨɤɚɯ  
Ɍɭɬ ɬɟɠ ɽ ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ  Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɱɢɫɬɿɲɢɯ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ ɛɭɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ  ɦɨɞɟɪɧɿɫɬ  Ⱥɚɪɧɨ  Ɋɭɭɫɭɜɭɨɪɿ  ɜ  ɯɪɚɦɿ  ɜ  ɏɭɜɿɧɤɚɣɹ 
        ɪɢɫ         ɿ  ɦɚɣɠɟ  ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ  ɡ  ɧɢɦ  əɧ  ȱɧɝɟ  ɏɨɜɿɝ  ɩɪɨɟɤɬɭɽ  ɯɪɚɦ  ɜ 
Ɍɪɨɦɫɞɚɥɟɧɿ  ɪɢɫ       ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɰɿɽʀ 
ɮɨɪɦɢ  ɹɤ  ɞɨ  ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ   ɬɨɞɿ  ɬɚɤɚ  ɮɨɪɦɚ  ɧɟ  ɩɨɜ ɹɡɚɧɚ  ɡ 
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ    ɬɚɤ  ɿ  ɞɨ  ɬɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ  ɬɟɱɿɣ   ɭ  ɹɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ  
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11.  12. 13.  

14. 15.  16.  

17.  18.  19.  
Ɋɢɫ      Ɉɬɬɨ Ȼɚɪɬɧɿɧɝ  ɒɬɟɪɧɤɿɪɯɟ            
Ɋɢɫ      Ⱦɨɦɿɧɿɤɭɫ Ȼɶɨɦɦ  ɩɪɟɫɜɿɬɟɪɿɣ ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɨɝɨ ɯɪɚɦɭ ɭ ȼɚɥɶɫɿ       ɪ   

ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ  
Ɋɢɫ      Ⱦɨɦɿɧɿɤɭɫ Ȼɶɨɦ  ɯɪɚɦ ɫɜ  Ⱥɩɨɥɿɧɚɪɿɹ      -      Ɏɪɿɥɿɧɝɫɞɨɪɮ 
 
Ɋɢɫ     Ɏɪɿɰ ɏɶɨɝɟɪ  ɯɪɚɦ ɧɚ Ƚɨɝɟɧɰɨɥɥɟɪɧɩɥɚɰ      ±      Ȼɟɪɥɿɧ 
Ɋɢɫ      Ⱦɨɦɿɧɤɭɫ Ȼɶɨɦ  ɯɪɚɦ ɏɪɢɫɬɚ-ɐɚɪɹ        Ɇɨʉɨɧɞɠɚ-Ȼɿɲɨɮɫɯɚɣɦ 
Ɋɢɫ      Ʉɪɿɫɬɿɚɧ Ⱦɸɧɨɽɪ ɞɟ ɋɟɝɨɧɡɚɤ  ɉ ɽɪ Ⱦɸɩɪɟ  ɯɪɚɦ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ Ɇɢɥɨɫɬɿ  

1952±      ɏɿɝɜɟɣ 
 
Ɋɢɫ      Ⱥɚɪɧɨ Ɋɭɭɫɭɜɭɨɪɢ  ɯɪɚɦ ɏɸɜɢɧɤɹɹ       ɪ  
Ɋɢɫ      əɧ ɂɧɝɟ ɏɨɜɢɝ  ɯɪɚɦ ɜ Ɍɪɨɦɫɞɚɥɟɧɿ      ±1965 ɪɪ  
Ɋɢɫ      Ɉɝɸɫɬ ɉɟɪɪɟ  ɯɪɚɦ ɫɜ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚ      ±      Ƚɚɜɪ 
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Ɇɨɬɢɜ  ɝɨɬɢɱɧɨʀ  ɜɟɠɿ  ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ  ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ  ɯɪɚɦɿɜ 
20 ɫɬɨɥɿɬɬɹ  əɤ ɿ ɜ ɧɚɣɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɨɦɭ ɝɨɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɠɿ  ɭ 
ɯɪɚɦɿ ɭ Ɏɪɚɣɛɭɪɡɿ  Ɉɝɸɫɬ ɉɟɪɪɟɬ ɩɪɢɧɿɫ ɭ ɯɪɚɦ ɫɜ  Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚ ɭ Ƚɚɜɪɿ       ±
1957  ɪɢɫ        Ɇɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɤɨɧɬɪɮɨɪɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ Ȼɶɨɦ 
ɭ  ɰɟɪɤɜɿ  ɫɜ  Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ  ɜ  ɋɚɚɪɛɪɸɤɟɧɿ          ɪɢɫ         Ⱦɠɨɜɚɧɧɿ  Ɇɿɤɟɥɭɱɱɿ  ɜ 
ɯɪɚɦɿ  ɫɜ  Ƀɨɚɧɚ  ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ  ɭ  Ɏɥɨɪɟɧɰɿʀ   ɬɚɤ  ɡɜɚɧɚ  &KLHVD  GHOO $XWRVWUDGD  GHO 
Sole, 1960±      ɪɢɫ       ɬɚ Ƚɚɪɫɿɹ Ɉɪɞɨɧɟɡɚ ɜ ɯɪɚɦɿ ɋɚɧɬɚ-Ɇɚɪɿɹ-ɞɟ-Ʌɨɪɟɬɨ ɜ 
əɜɟʀ           Ȼɭɥɢ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ  ɬɚɤɨɠ  ɣ  ɿɧɲɿ  ɮɨɪɦɢ   ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ  ɞɥɹ 
ɝɨɬɢɱɧɨɝɨ  ɫɬɢɥɸ   ɜɢɫɨɤɿ  ɧɟɮɢ   ɫɤɥɟɩɿɧɱɚɫɬɿ  ɪɟɛɪɚ   ɪɟɛɟɪɧɿ  ɫɤɥɟɩɿɧɧɹ   ɨɤɪɭɝɥɿ 
ɜɯɨɞɢ  ɚɛɨ  ɜɢɬɹɝɧɭɬɿ  ɬɚ  ɫɬɪɿɥɱɚɫɬɿ  ɜɿɤɧɚ   Ɍɚɤɨɠ  ɩɟɪɟɨɰɿɧɟɧɚ  ɜɢɪɚɡɧɚ  ɰɿɧɧɿɫɬɶ 
ɰɟɝɥɢ   ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɜɨɧɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ  ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɜɫɟ  ɛɿɥɶɲ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɚɛɨ  ɹɤ  ɬɚɤɚ   ɳɨ  ɨɡɞɨɛɥɸɽ  ɱɢ  ɨɡɞɨɛɥɸɽɬɶɫɹ  ɰɢɦɢ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ  

ɍ  ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ  ɝɨɬɢɤɚ  ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɹ  ɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ  ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ 
ɛɭɤɜɚɥɶɧɢɯ  ɰɢɬɚɬ   ɍ  ɯɪɚɦɿ  ɫɜ  Ⱦɭɯɚ  ɭ  ȼɪɨɰɥɚɜɿ   Ɍɚɞɟɭɲ  Ɂɿɩɫɟɪ   ȯɠɢ 
ȼɨɣɧɚɪɨɜɢɱ  ɿ  ȼɚɥɶɞɟɦɚɪ  ȼɚɜɪɢɧɹɤ   ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɟ  ɬɿɥɨ  ɜɤɪɢɬɟ  ɛɚɝɚɬɨɫɯɢɥɢɦ 
ɞɚɯɨɦ  ɳɨ ɽ ɩɚɪɚɮɪɚɡ ɞɚɯɿɜ ɝɨɬɢɱɧɨɝɨ ɯɪɚɦɭ ɫɜ  Ȼɚɪɛɚɪɢ ɜ Ʉɭɬɧɚ Ƚɨɪɚ  ɪɢɫ  22), 
ɫɜ  Ɇɚɤɫɢɦɿɥɿɚɧɚ  Ɇɚɪɿɹ  Ʉɨɥɶɛɟ   ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ  ɜ  ɬɨɦɭ  ɠ  ɦɿɫɬɟɱɤɭ  Ɍɚɞɟɭɲɟɦ 
ɒɭɤɚɥɨɸ   ɫɜɨʀɦ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ  ɫɢɥɭɟɬɨɦ  ɧɚɝɚɞɭɽ  ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ  ɝɨɬɢɱɧɢɣ  ɫɨɛɨɪɭ  ɡ 
ɜɢɬɹɝɧɭɬɢɦ ɩɪɟɫɛɢɬɟɪɿɽɦ  ɪɢɫ       ȱ ɯɨɱɚ ɰɿ ɬɜɨɪɢ ɜɠɟ ɧɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɭɪɨɱɢɫɬɿ  
ɹɤ  ɩɪɚɰɿ  ɉɭɝɿɧɚ  ɱɢ  Ɋɟɣɯɟɧɫɩɟɪɝɟɪɚ   ɨɩɢɫɚɧɿ  ɜɢɳɟ  ɮɨɪɦɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɫɜɿɞɨɦɨ  

 

  

Ɋɢɫ      Ƚɨɬɮɪɿɞ Ȼɶɨɦ  ɯɪɚɦ 
ɫɜ  Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ      ±1955, 

ɋɚɚɪɛɪɸɤɤɟɧ 

Ɋɢɫ  21. Ⱦɠɨɜɚɧɿ Ȼɚɬɢɫɬɚ Ɇɿɤɟɥɭɱɱɿ  
ɯɪɚɦ ɫɜ  ɂɨɚɧɚ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ      ±1963, 

Ɏɥɨɪɟɧɰɿɹ 
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Ɋɢɫ      Ɍɚɞɟɭɲ ɐɢɩɫɟɪ  ȯɠɢ 

ȼɨɣɧɚɪɨɜɢɱ  ȼɚɥɶɞɟɦɚɪ 
ȼɚɜɠɢɧɹɤ  ɯɪɚɦ ɋɜ  Ⱦɭɯɚ   

1973±      ȼɪɨɰɥɚɜ 

Ɋɢɫ  2   Ɍɚɞɟɭɲ ɒɭɤɚɥɚ   
ɤɨɫɬɟɥ ɫɜ  Ɇɚɤɫɢɦɢɥɿɚɧɚ Ʉɨɥɶɛɟ   

1983±      ȼɪɨɰɥɚɜ 

 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ  ȼɢɹɜɥɟɧɨ   ɳɨ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ  ɬɪɚɞɢɰɿʀ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɝɨɬɢɱɧɢɯ 

ɮɨɪɦ  ɜ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɿɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɤɿɧɰɹ ɏȱɏ  - ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ  ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɚɯ  ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿɞɟɚɥɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ  

Ɍɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɧɚ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɡɿ  ©ɫɬɚɪɨɸª  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ   ɚɥɟ  ɬɚɤɨɠ  ɛɭɥɚ  ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɚ 
ɜɿɪɨɸ  ɜ  ɬɟ   ɳɨ  ʀʀ  ɬɜɨɪɰɿ  ɩɨɜɢɧɧɿ  ɛɭɬɢ  ɝɥɢɛɨɤɨ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ  ɿ  ɛɪɚɬɢ  ɭɱɚɫɬɶ  ɭ 
ɫɩɪɚɜɚɯ  ɫɜɨɽʀ  ɧɚɰɿʀ   ɚ  ɫɚɦɚ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɩɨɜɢɧɧɚ  ɦɚɬɢ  ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ 
ɜɢɦɿɪ  ɿ  ɛɭɬɢ  ɜɤɨɪɿɧɟɧɨɸ  ɭ  ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɿ   ɐɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɬɚɤɨɠ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ  ɜɢɦɨɝɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɞɟɤɨɪɭɜɚɧɧɹ   ɳɨ  ɡɛɿɥɶɲɢɥɨ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ  ɫɤɥɚɞɧɢɯ  ɡɧɚɱɟɧɶ  ȼɢɹɜɥɟɧɨ   ɳɨ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɫɩɚɞɤɨɽɦɧɨɫɬɿ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɜ  ɤɪɚʀɧɚɯ  ɡɿ  ɫɬɚɪɢɦ  ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦ  ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ  ɜɢɳɢɦ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɨɦ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

Ƚɧɚɬɸɤ  Ʌɢɥɢɹ  Ɋɨɦɚɧɨɜɧɚ   ɤɚɧɞɢɞɚɬ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ   ɞɨɰɟɧɬ  
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ 

ɤɨɧɰɚ ;,; - ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ. 
ȼ  ɫɬɚɬɶɟ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ  ɢɫɬɨɪɢɹ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ  ɜ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɚ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ;; ɜɟɤɚ   ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɪɵɦ ɢ ɧɨɜɵɦ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɦ  

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ  ɫɢɬɭɚɰɢɹ  ɜ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  ɧɚ  ɪɭɛɟɠɟ  ɏ,ɏ  ± 
ɏɏ ɜɟɤɨɜ  ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɹɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ  ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɜɨɩɪɨɫɵ  ɧɨɫɹɳɢɟ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ  ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ  ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ 
ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ  ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚ  

Ɍɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ  ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɪɭɲɚɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ  ɥɢɲɟɧɚ  ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɚɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ  ɤɚɤ  ɬɚɤɚɹ   ɤɨɬɨɪɚɹ  ɥɭɱɲɟ  ɜɫɟɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɢɬ  ɞɥɹ 
ɷɩɨɯɢ  ɤɨɧɰɚ  ;,;  ɧɚɱɚɥɚ  ɏɏ  ɜɟɤɚ   ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ  ɪɹɞ  ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ   ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɢɫɶ  ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ  ɬɪɚɞɢɰɢɣ   ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɢɥɢ  ɧɚɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  
ɡɧɚɱɟɧɢɟ  ɤɨɬɨɪɵɯ  ɞɥɹ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ  ɨɫɨɛɟɧɧɨ  ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ  ɜ  ɨɛɥɚɫɬɢ 
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ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ   ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ  ɩɨɞɞɚɥɚɫɶ  ɞɚɜɥɟɧɢɸ  ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ  ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɚ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ 

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ  ɮɚɤɬɨɪɵ  ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ  ɝɨɬɢɤɢ   ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ  ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ   
ɤɨɬɨɪɵɟ  ɫɜɹɡɚɧɵ  ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ  ɢ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ   ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ  ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɦɢ  ɜ  ȿɜɪɨɩɟ  ɫ  ɤɨɧɰɚ      ɞɨ  ɫɟɪɟɞɢɧɵ     ɜɟɤɚ  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ  ɜɡɝɥɹɞɵ  ɢ  ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ  ɜ  ɩɨɥɶɡɭ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  ɜ  ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɧɚ  ɪɭɛɟɠɟ  ɏ,ɏ  ± 
ɏɏ ɜɟɤɨɜ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ  ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɚɹ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ  ɢɫɬɨɪɢɡɦ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦ  ɬɪɚɞɢɰɢɹ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ   
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Gnatiuk Liliia, PhD in Architecture, Associate Professor, National Aviation 
University, Kyiv, Ukraine.  

Traditions of transformation of Gothic forms in the sacred architecture of 
the end of the XIX ± the beginning of the XX century. 

The article analyzes the history of changes in the formation of the artistic image 
of the sacred architecture of the XX century, which is presented through the prism of 
the conflict between old and new, traditional and modernist. 

The situation in sacred architecture at the turn of the XIX ± XX centuries, which 
represents the phenomenon of the tradition of transformation, is considered. In 
particular, issues that are more general in nature and relate to the ideological causes 
of diversity, the emergence of historicism, which was opposed to the current of 
radical innovations that grew out of modernism. 

Functionalist architecture has also been studied, which, in violation of tradition, 
is devoid of consciously acquired decorativeness and programmatic-asemantic, and is 
presented as the one that is best suited for the end of the 19th and the beginning of the 
20th centuries. There are a number of trends that have been marked by the 
continuation of traditions, decorativeness or narrative, the significance of which for 
today is becoming especially evident in the field of sacred architecture, which has 
been slower to modern pressure and maintained ties with earlier traditions. 

The factors of Gothic revival (the emergence of Neo-Gothic), which are related 
to the political and economic situation caused by successive revolutions in Europe 
from the late 18th to mid-19th century, are considered. Views and arguments in favor 
of the use of Gothic elements in the formation of sacred architecture at the turn of the 
XIX ± XX centuries are presented. 

Key words: formation, sacred space, sacred architecture, historicism, 
architectural modernism, tradition, transformation.  
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ɋɉɈɋȱȻ ɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ ɆȿɇɌȺɅɖɇɈ-ȿɌɂɑɇɈȽɈ ɑɂɇɇɂɄȺ ɇȺ 
ɉɊɂɄɅȺȾȱ ©ɆȿɇɌȺɅɖɇɈȲ ɄȺɊɌɂª Ɇ  ȱȼȺɇɈ-ɎɊȺɇɄȱȼɋɖɄȺ 

 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɜɩɥɢɜ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ  ɱɢɧɧɢɤɚ  ɧɚ  ɩɪɨɰɟɫ 

ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ  ɦɿɫɬɚ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ  
Ⱥɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ  ɭɜɚɝɚ  ɧɚ  ɬɨɦɭ   ɳɨ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ  ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ  ɪɨɥɶ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɬɚ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ  ɧɚ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ  ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ  ɽ  ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ  ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ  
ɳɨɞɨ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ  ©ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɤɚɪɬɢª ɦ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ   ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ  
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɦɿɫɬɚ   ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ   ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɤɚɪɬɚ  

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿɣ ɧɚɭɰɿ  ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ 

ɩɪɨ ɬɟ  ɹɤɿ ɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɱɢ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɦɿɫɬ   Ƚɨɫɬɪɨɬɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɫɟɧɫɭ ɛɭɬɬɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɦɿɫɬɚ  ɐɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ  
ɡ  ɪɨɤɚɦɢ ɦɿɫɬɚ ɧɚɛɭɥɢ ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ   ɚ  ɣ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɭ   ɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ  ɧɚ  ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ   ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ  ɬɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɿ 
ɨɫɟɪɟɞɤɢ   Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ  ɜɢɦɿɪ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɦɿɫɬɚ  ɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ  ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ   ɫɩɨɪɭɞ   ɜɭɥɢɰɶ   ɩɥɨɳ   ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɬɨɳɨ  ɹɤɿ  ɽ  ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ  ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ  Ɉɞɧɚɤ  ɤɨɠɟɧ  ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɟ ɽ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ  ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ   ɭɫɟ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ  ɜɿɞ  ɫɩɨɫɨɛɭ  ɣɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  
ɚɞɠɟ ɤɨɠɟɧ ɧɟ ɠɢɜɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɜɿɤ  ɤɪɚɫɭ  ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɿ  ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ   ɧɟɫɟ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ   ɮɨɪɦɭɽ  ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ   ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ  ɡɜ¶ɹɡɤɢ  ɡ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ  ɫɜɿɬɨɦ   ɬɢɩɢ  ɪɟɚɤɰɿʀ  ɧɚ  ɡɨɜɧɿɲɧɿ  ɜɩɥɢɜɢ  ɐɿ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ  ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɞɭɯɨɜɧɢɣ  ɜɢɦɿɪ  ± ɩɫɢɯɿɤɭ   ɩɚɦ¶ɹɬɶ  ɦɿɫɰɹ   ɬɹɝɥɿɫɬɶ   ɝɟɧɿɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɿ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ   

Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ  ɜɢɳɟ   ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ  ɳɨ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ  ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɟ  ɿ ɧɟɞɨɨɰɿɧɟɧɟ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ  ȼɥɚɫɧɟ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɮɨɪɦɭɽ 
ɨɛɪɚɡ  ɦɿɫɬɚ   ɜɢɡɧɚɱɚɽ  ɣɨɝɨ  ɿɫɬɨɪɿɸ  ɜ  ɹɤɿɣ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ  ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢ  ɡ 
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ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ   ɩɚɦ¶ɹɬɬɸ   ɧɚɭɤɨɸ   ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ  ɬɨɳɨ   Ɉɛɪɚɡ  ɦɿɫɬɚ  ɬɜɨɪɢɬɶ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ  ɠɢɬɬɹ  ɞɭɯɨɜɧɟ   ɧɚɭɤɨɜɟ   ɧɚɞɚɸɱɢ  ɣɨɦɭ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ  ɣ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɬɚɧɭ   ɮɨɪɦɭɸɱɢ  ɩɟɜɧɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ  ɹɤɨɫɬɿ  ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ  ɜɢɦɿɪɭ  ± 
ɩɪɚɝɧɟɧɶ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ  ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɦɨɜɭ  

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  ȼɩɥɢɜ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɿɫɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɜɢɜɱɚɜɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ  
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ  ɨɤɪɟɦɿ  ɚɫɩɟɤɬɢ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɡ  ɩɪɨɰɟɫɨɦ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɣ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɢɜɱɚɥɢ ɬɚɤɿ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ   ɹɤ Ɇ   Ƚɚɛɪɟɥɶ [1], 
Ɇ  Ⱦɶɨɦɿɧ [3]  ɘ  Ʉɪɢɜɨɪɭɱɤɨ  Ɇ  Ɉɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ  Ɇ  ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ  ȼ   Ɍɿɦɨɯɿɧ 
[4]   Ȼ  ɑɟɪɤɟɫ  ɘ  ɒɤɨɞɨɜɫɶɤɢɣ   ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ    Ɂ   Ȼɚɭɦɚɧ, Ⱥ  Ȼɭɪɞɟɧ  ɉ Ȼɭɪɝɟɫɚ 
[8], Ʌ  ȼɿɪɬɚ  Ⱦɠ   Ⱦɠɟɤɨɛɫ   Ɇ Ⱦɟɚɪ  Ʌ  Ɇɚɦɮɨɪɞ   Ɇ  Ɇɨɫɬɚɮɚɜ   Ⱦ ɇɚɣɞɟɧɨɜ  
Ɍ ɋɨɛɚ  ɘ Ɍɢɯɟɽɜɚ  Ʉ ɏɿɬɬɟɪɚ > @  Ɋ  Ɏɥɨɪɢɞɭ  ɿɧɨɡɟɦɧɿ   

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ  Ɇɟɬɨɸ  ɧɚɲɨɝɨ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ  ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ  ɜɩɥɢɜɭ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ   ɡɨɤɪɟɦɚ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ  ɱɢɧɧɢɤɚ  ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɿɫɬ  Ɉɩɢɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ  

ȼɢɤɥɚɞ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  əɤɳɨ  ɜɩɪɨɞɨɜɠ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɞɜɨɯ ɫɬɨɥɿɬɶ ɭɫɿ  ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ ɱɢ ɧɚɰɿʀ  ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ  ɬɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ 
ɫɚɦɟ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɦɿɫɬ   ɹɤɿ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ  ɭ  ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ  ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ   ɳɨ  ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ  ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ  ɭɫɿ  ɫɭɩɭɬɧɿ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ   Ɇɿɫɬɚ-ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɢ  ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ   Ƚɨɧɤɨɧɝ   ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ   Ɍɨɤɿɨ   Ʌɨɧɞɨɧ   Ɇɨɫɤɜɚ   Ɇɟɯɿɤɨ  ɬɚ  ɿɧ   ɽ 
ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ   ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ  ɹɤɢɯ  ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ 
ɭɫɬɚɥɟɧɢɦɢ  ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ  ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ  ɬɚ  ɜɨɥɟɸ  ʀɯ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  
Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ   ɳɨ  ɬɚɤɢɣ  ɬɢɩ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɧɟ  ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ  ɦɿɫɬɚɦ  Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɚɥɟ ɬɭɬ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ  ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ 
ɬɨɦɭ  ɳɨ ɦɿɫɬɨ ɽ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ   ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɨɫɬɚɧɧɿ  ɞɜɚ  ɮɚɤɬɨɪɢ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ  ɡɧɿɜɟɥɶɨɜɚɧɿ  ɡɚ  ɭɦɨɜɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  

ɍ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɠɢɬɟɥɹ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɚ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ   ɞɟ  ɤɨɠɧɚ  ɥɸɞɢɧɚ  ɽ  ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɸ   ɿ  ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ  ɬɿɫɧɨ  ɩɨɜ ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ   ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɜɫɬɭɩɚɽ  ɜ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ   ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ  ɬɚ  ɩɪɚɜɨɜɿ  ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ  ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ  ɥɸɞɶɦɢ  ɿ  ɡ  ɫɚɦɢɦ  ɦɿɫɬɨɦ   ɐɟ  ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ  ɞɨ  ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɜɥɚɞɢ  ɧɚɜɿɬɶ  ɹɤɳɨ ɫɚɦɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɥɚɞɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ   ɍ  ɰɶɨɦɭ  ɚɫɩɟɤɬɿ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɠɢɬɟɥɿɜ  ɦɿɫɬ  ɦɚɽ  ɩɟɪɟɜɚɝɭ  ɧɚɞ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɸ  ɠɢɬɟɥɿɜ  ɤɪɚʀɧɢ  ɱɢ  ɨɛɥɚɫɬɿ   ɹɤɿ  ɦɟɧɲɟ  ɡɚɥɭɠɟɧɿ  ɞɨ  ɩɨɥɿɬɢɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  

Ɇɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɧɿɜɟɥɸɽ  ɬɚɤɨɠ  ɟɬɧɿɱɧɭ  ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɠɢɬɟɥɹ  
ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ  ɜɿɞɧɨɫɢɧ   ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ  ɧɨɪɦɢ 
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ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ  ɡ  ɿɧɲɢɦɢ  ɝɨɪɨɞɹɧɚɦɢ  ɿ  ɩɨɱɭɬɬɹ  ɽɞɧɨɫɬɿ   ɹɤ  ɠɢɬɟɥɿɜ  ɨɞɧɨɝɨ  ɦɿɫɬɚ  
ȯɞɢɧɚ ɧɨɪɦɚ  ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɪɟɥɿɝɿɹ  Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ ɦɢ 
ɜ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ   ɬɚɤ   ɹɤ  ɞɥɹ 
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ  ɪɟɝɿɨɧɭ  ɜɥɚɫɬɢɜɟ  ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ  ɟɬɢɤɢ   ɳɨ  ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɧɨɪɦɚɯ  

ɉɨɤɚɡɨɜɨ   ɳɨ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ   Ɍɚɤ   ɜ ɟɩɨɯɭ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ  ɪɢɫɨɸ  ɦɿɫɬɚ  ɫɬɚɥɚ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɣ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ  ɠɢɬɬɹ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   ɹɤɿ  ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɹ  ɱɟɪɟɡ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ   ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɹɤɨɝɨ  ɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ  ɧɨɜɢɣ  ɬɢɩ  ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ   ȼɚɠɥɢɜɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɦɚɥɚ  ɣ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  ɦɿɫɶɤɢɯ  ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ  
ɪɟɦɿɫɧɢɱɢɯ  ɰɟɯɿɜ   ɬɨɪɝɨɜɢɯ  ɝɿɥɶɞɿɣ   ɪɿɡɧɨɝɨ  ɪɨɞɭ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ  ɿ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ   ɚ  ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ  ɫɟɪɟɞɧɿɯ  ɜɿɤɿɜ  ± ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɡɧɚɧɶ   ɳɨ  ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɲɤɿɥ  ɉɨɞɿʀ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɧɚ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɥɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  ȼɢɧɢɤɚɥɢ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ  

ɍ  ɧɚɲ  ɱɚɫ   ɤɨɥɢ  ɬɪɟɧɞɨɦ  ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɫɬɚɽ  ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ  
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ  ɜɢɹɜɨɦ  ɹɤɨʀ  ɽ  ɜɢɦɨɝɚ  ɞɨ  ɱɢɫɬɨɝɨ  ɞɨɜɤɿɥɥɹ   ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ  ɜɢɝɥɹɞɭ 
ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɬɚ  ɿɧ  ɍɫɟ ɰɟ   ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢɫɶ ɧɚ  ɨɞɧɭ  ɿɡ  ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɥɸɞɟɣ  ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  ɫɬɚɥɨ ɱɚɫɬɢɧɤɨɸ ʀɯ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ  
ɐɟ  ɫɬɚɥɨ  ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɸ  ɰɿɧɧɿɫɬɸ   ɹɤɚ  ɽ  ɨɞɧɿɽɸ  ɿɡ  ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɯ  ɜ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ  

ȼɥɚɫɧɟ   ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ   ɪɚɡɨɦ  ɡ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ  ɬɚ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɦ  ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ  ɦɚɸɬɶ  ɧɟ  ɩɪɹɦɭ  ɞɿɸ   ɫɢɥɚ  ɹɤɨʀ  ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ  ɜ 
ɪɿɡɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɩɨɯɢ ɩɨ ɪɿɡɧɨɦɭ  əɤɳɨ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɩɨɯɢ  ɰɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɛɭɥɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɿ ɦɨɝɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɣɨɝɨ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ   ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ  ɱɢ  ɞɭɯɨɜɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ   ɬɨ  ɜ  ɧɚɲ  ɱɚɫ   ɫɬɚɬɭɫ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  (ɩɪɨɫɬɨɪɭ) ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ  ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ  ɧɚ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  

əɤɳɨ  ɝɨɜɨɪɢɬɢ  ɩɪɨ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ  ɧɨɪɦɢ   ɬɨ  ɜɨɧɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ  ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ  ɬɚ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ  ɱɢɧɧɢɤɿɜ   ɍɫɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɽ ɭɦɨɜɧɨ ©ɫɬɚɬɢɱɧɢɦɢª  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫ ʀɯ ɡɦɿɧɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɬɪɢɜɚɥɢɣ  
ɹɤ  ɩɪɚɜɢɥɨ   ɰɟ   -   ɥɸɞɫɶɤɢɯ  ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ   ɇɚɣɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɢɦɢ  ɡ  ɰɿɽʀ  ©ɬɪɿɣɰɿª  ɽ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ  ɧɨɪɦɢ   ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɞɢɧɚɦɿɤɚ  ɩɨɫɢɥɢɥɚɫɹ  ɜɩɪɨɞɨɜɠ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ  ɿ  ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ  ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɬɚ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ  ɳɨ ɧɿɜɟɥɸɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ  

ɋɚɦɟ  ɦɿɫɬɨ  ɽ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ   ɮɨɪɦɨɸ  ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ 
ɥɸɞɟɣ  ɜ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ  ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɿ  ɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ  ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɿ  >10@   ȱɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ  ɜɚɠɥɢɜɢɣ  ɡ  ɨɝɥɹɞɭ  ɧɚ  ɬɟ   ɳɨ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ  ɟɩɨɯɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɞɨɥɸ ɬɚ ɬɢɩ ɦɿɫɬɚ  ɐɟɣ ɜɩɥɢɜ ɛɭɜ ɹɤ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɦ  ɬɚɤ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ  ȼɥɚɫɧɟ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ  ɨɤɪɿɦ ɬɨɝɨ  
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ɳɨ  ɜɿɧ  ɧɚɣɬɪɢɜɚɥɿɲɢɣ  ɭ  ɱɚɫɨɜɨɦɭ  ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ   ɜɿɧ  ɧɚɣɨɛ¶ɽɦɧɿɲɢɣ ɭ  ɩɥɚɧɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ   Ⱥɞɠɟ  ɜ  ɦɟɠɚɯ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ  ɟɩɨɯɢ   ɧɚ 
ɥɨɤɚɥɶɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɞɜɿ ɱɢ ɛɿɥɶɲɟ ɪɟɥɿɝɿʀ  

Ɂɞɿɣɫɧɢɜɲɢ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɱɢɧɧɢɤɿɜ  ɬɚ  ɩɪɨɜɿɜɲɢ  ʀɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɚɧɚɥɿɡ   ɿ  ɜɢɡɧɚɱɢɜɲɢ  ʀɯ  ɜɩɥɢɜ  ɧɚ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɦɿɫɬ  
ɧɚɦɢ  ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ  ɤɿɥɶɤɚ  ɤɥɸɱɨɜɢɯ  ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ  ɬɚ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ   ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ  ɱɿɬɤɭ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ   Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ  ɰɶɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ  ɧɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɜɩɥɢɜɭ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ   ɹɤɿ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɜ  ɧɚɲ  ɱɚɫ  ɿ  ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ  ɡ  ɦɟɬɨɸ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ   ɦɨɠɧɚ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ  ɧɚ  ɞɜɚ 
ɭɦɨɜɧɿ  ɩɨɪɹɞɤɢ   Ɍɚɤ   ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ  ɩɟɪɲɨɝɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ   ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ   ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ  
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ  ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ   ɟɫɬɟɬɢɤɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ   Ⱦɨ  ɞɪɭɝɨɝɨ  ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ   ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ  ɜɢɦɨɝɢ   ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ  
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ  

ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ  Ⱦɢɜ ɫɯɟɦɭ     ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ  ɳɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɽ  ɭɦɨɜɧɨ  ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ  ɜɿɞ  ɞɿʀ  ɿɧɲɢɯ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ   ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɜɨɧɢ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ   ɹɤɟ  ɧɟ  ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ  ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ  ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ  ɜɢɦɨɝɚɦɢ  ɱɢ  ɛɭɞɶ  ɱɢɦ  ɿɧɲɢɦ   ȯɞɢɧɟ   ɳɨ  ɜɨɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ  ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɦɚɸɬɶ  ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ  ɜɩɥɢɜ  ɧɚ  ɿɧɲɿ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ   ɫɬɭɩɿɧɶ  ɰɶɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɽ  ɪɿɡɧɨɸ   ɿ  ɧɚɜɿɬɶ  ɜ 
ɦɟɠɚɯ  ɦɿɫɬ  ɱɢ  ɨɛɪɚɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ  ɪɟɝɿɨɧɭ   ɜɩɥɢɜ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ  ɿ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ  ɱɢɧɧɢɤɿɜ  ɧɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɩɨɥɿɬɢɤɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɱɢɧɧɢɤɚ  ɱɢ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ  ɜɢɦɨɝ  ɽ  ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɧɚɜɿɬɶ  ɭ ɏɏȱ  ɫɬ    ɤɨɥɢ  ɫɢɥɚ  ɡɚɤɨɧɭ ɦɚɽ  ɡɜɟɪɯɧɿɫɬɶ ɧɚɞ  ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ  ɐɟ 
ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ  ɭɫɬɚɥɟɧɢɦɢ  ɡɜɢɱɚɽɜɢɦɢ  ɧɨɪɦɚɦɢ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ   ɹɤɿ  ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ  ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ  ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɩɚɦ¶ɹɬɿ   ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ  ɩɨɦ¶ɹɤɲɟɧɧɹ  ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ   ɳɨ  ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ  ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  

ɋɯɟɦɚ   
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ɍ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ  ɧɨɪɦ  ɧɚ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ  ɦɿɫɬɚ   ɜɜɚɠɚɽɦɨ   ɳɨ  ɞɨɰɿɥɶɧɨ  ɜɟɫɬɢ  ɦɨɜɭ  ɩɪɨ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
©ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ  ɤɚɪɬɢɧɢ  ɦɿɫɬɚª   ɹɤɚ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ  ɩɪɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ  ɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɭ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ  ɦɿɫɬɚ   ɿ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ  ɬɚ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ  ɦɨɦɟɧɬɢ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɩɨɞɿɛɧɨʀ  ɤɚɪɬɢ  ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ  ɿ  ɬɢɦ   ɳɨ  ɜ  ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ  ɦɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ  ɡɚ  ɪɨɫɬɨɦ   ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨɝɨ  ©ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭª   ɹɤɢɣ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ  ɹɤ  ɛɚɠɚɧɧɹ  ɞɨ  ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ   ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɦɿɫɬɚ   ɦɨɝɭɬɧɨɫɬɿ   ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ   ɤɪɚɫɢ   ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ   Ɇɿɫɶɤɢɣ  ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ  
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ  ɞɨ  ɡɚɯɢɫɬɭ  ɫɜɨɝɨ  ɦɿɫɬɚ  ɜɿɞ  ɧɚɜɚɥɢ  ɜɨɪɨɝɿɜ   ɝɨɪɞɿɫɬɶ  ɡɚ  ɫɜɨɽ  ɦɿɫɬɨ  
ɬɭɪɛɨɬɚ  ɩɪɨ  ɩɪɟɫɬɢɠ  ɪɿɞɧɨɝɨ  ɦɿɫɬɚ   ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ  ɦɿɫɬɚ  ɹɤ  ©ɫɜɨɝɨ   ɨɞɧɨɝɨ  
ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ   ɧɚɣɤɪɚɫɢɜɿɲɨɝɨª  ± ɰɿ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ  ɯɨɱ  ɿ  ɧɨɫɹɬɶ  ɟɮɟɦɟɪɧɢɣ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ   ɚɥɟ  ɜ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ  ɞɭɠɟ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ  ɧɚ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɦɿɫɬɹɧ  ɚ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɧɚ ɜɢɝɥɹɞ ɦɿɫɬɚ  

Ɂ  ɪɨɫɬɨɦ  ɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ  ɦɿɫɬɚ   ɣɨɝɨ  ɦɟɲɤɚɧɰɸ  ɜɚɠɱɟ  ɨɯɨɩɢɬɢ  ɣɨɝɨ  ɨɞɧɢɦ 
ɩɨɝɥɹɞɨɦ  Ⱦɥɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɦɿɫɬɿ  ɥɸɞɢɧɚ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɰɸ ©ɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɤɚɪɬɭª  ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ  ɩɨɝɥɹɞ  ɥɸɞɢɧɢ  ɧɚ  ɦɿɫɬɨ   ɐɹ  ɤɚɪɬɚ  ɧɟ  ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɽ  ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ  ɛɨ ɮɿɤɫɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɿɫɬɚ  ɹɤɿ ɥɸɞɢɧɚ 
ɜɜɚɠɚɽ  ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ  ɞɥɹ  ɫɟɛɟ   ȱɧɨɞɿ  ɰɟ  ɞɨɜɟɞɟɧɚ  ɞɨ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɭ  - ɞɨɪɨɝɚ  
ɛɭɞɟɧɧɟ  ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ  ɜɿɞ  ɨɞɧɿɽʀ  ɬɨɱɤɢ  ɦɿɫɬɚ  ɞɨ  ɿɧɲɨʀ   ɿɧɨɞɿ  ± ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɚɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɿ  ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢ   ɫɯɟɦɚ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   Ɇɟɧɬɚɥɶɧɚ  ɤɚɪɬɚ  ©ɩɪɨɱɢɬɭɽª  ɦɿɫɶɤɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ   ɧɚɞɿɥɹɸɱɢ  ʀʀ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ  ɡɧɚɤɚɦɢ   ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɦɢ   ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ  
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ  ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ >10].  

ɍ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɥɸɞɢɧɚ  ɧɚɞɿɥɹɽ  ɦɿɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɢɦɢ   ɧɚɜɿɬɶ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ  ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ   ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ  ɦɿɫɶɤɟ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ  ɹɤ  ɱɚɫɬɢɧɭ  ɫɚɦɨɝɨ  ɫɟɛɟ   ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ  ɦɿɫɬɨ  ɹɤ 
©ɫɜɨɽª   ©ɪɿɞɧɟª   ©ɭɥɸɛɥɟɧɟª   ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ  ɭ  ɧɟɡɧɚɣɨɦɨɦɭ  ɦɿɫɬɿ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɹɫɤɪɚɜɿɲɟ  Ʌɸɞɢɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ  ɫɩɪɢɣɦɚɽ 
ɚɛɨ  ɜɿɞɤɢɞɚɽ  ʀʀ  ɡɨɜɧɿɲɧɿ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ   ɛɚɱɢɬɶ  ɿ  ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ  ɦɿɫɬɹɧ   Ɇɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɦɚɽ  ɿ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ  ɪɢɫɭ  ± ɜ  ɧɟɡɧɚɣɨɦɨɦɭ 
©ɱɭɠɨɦɭª  ɦɿɫɬɿ  ɬɪɭɞɧɨɳɿ  ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ   ɧɟɡɧɚɧɧɹ  ɡɧɚɱɭɳɢɯ  ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ  ɥɸɞɢɧɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɹɤ ©ɜɨɪɨɠɿɫɬɶª  
Ɂ  ɨɝɥɹɞɭ  ɧɚ  ɬɟ  ɳɨ  ɜ  ©ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ  ɤɚɪɬɿª  ɦɿɫɬɚ  ɪɚɧɠɭɸɬɶ   ɹɤ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ   ɬɚɤ  ɿ 
ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɿ  ɦɿɫɰɹ   ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ  ɫɬɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ  ɡɨɧ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢɫɹ 
ɿ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɐɹ ɬɟɡɚ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɚ  ɚ ɣ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɿ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɧɨɜɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ   ɹɤɢɣ 
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ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɰɿ  ɮɚɤɬɨɪɢ  ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ  ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɭ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  
ȼɥɚɫɧɟ ɰɟ ɦɢ ɿ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  

Ʉɚɪɬɨɫɯɟɦɚ 1 

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚɦɢ  ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ  ©ɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɤɚɪɬɚª  Ⱦɢɜ  
Ʉɚɪɬɨɫɯɟɦɚ  1   ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ   ɳɨ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɿɫɬɚ  ɜɚɠɥɢɜɭ  ɪɨɥɶ  ɜɿɞɿɝɪɚɽ  ɟɫɬɟɬɢɤɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣ  ɬɚ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ 
ɱɢɧɧɢɤ  

ȼɥɚɫɧɟ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɩɿɞ  ɜɩɥɢɜɨɦ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɡɝɚɞɚɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ ɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɦɿɫɰɶ  ɞɟ  ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɽ ɧɚɣɜɢɳɨɸ  ȼɥɚɫɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ 
ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɦɿɫɰɹ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ  
ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ  ɧɚɦɢ   ɹɤ  ɦɿɫɰɹ   ɳɨ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ  ɜɚɛɥɹɬɶ  ɬɭɪɢɫɬɿɜ   ɚ  ɬɚɤɨɠ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ  

Ɍɚɤ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɤɭɥɶɬɭɪɚ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɦɿɫɬɚ   ɹɤɚ  ɽ  ɨɫɧɨɜɨɸ  ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɦɿɫɬɚ   ɐɿɤɚɜɢɦ  ɭ  ɰɶɨɦɭ  ɩɥɚɧɿ  ɽ  ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ  Ⱦ ɇɚɣɞɟɧɨɜɚ   ɳɨ  ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ  ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ  ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡ ɩɨɦɿɠ ɹɤɢɯ ɽ ɤɭɥɶɬɭɪɚ  ɞɢɜ. ɋɯɟɦɭ 2). 

ɋɯɟɦɚ   
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Ɇɢ  ɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ  ɿɡ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ  ɫɯɟɦɨɸ   ɚ  ʀʀ  ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɽɦɨ  ɬɢɦ   ɳɨ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ  ± ɜɢɹɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ  ɩɚɦ¶ɹɬɿ  
ɬɪɚɞɢɰɿʀ  ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɚ ʀɯ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ  ɬɚ  ɟɬɢɱɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ  ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ   ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ Ⱦ ɇɚɣɞɟɧɨɜɢɦ  ± 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ   ɜ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ  ɽ  ɧɿɱɢɦ  ɿɧɲɢɦ  ɹɤ  ɟɫɬɟɬɢɤɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɨɦ  >11@   Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ   ɹɤ  ɬɚɤɚ  ɜɚɠɥɢɜɚ  ɜ  ɦɨɦɟɧɬ  ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ  ɦɿɫɬɚ   ɚ  ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ  ɣɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɿ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤ  ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɬɚɤ  ɿ ɬɨɝɨ  ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ  ɹɤɨɝɨ  ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ  ɦɿɫɬɨ   ɽ  ɤɥɸɱɨɜɢɦ  ɭ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ  ɦɿɫɬɚ   ɹɤ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  

ɍɫɿ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɚɞɠɟ 
ɧɚ  ɟɬɚɩɿ  ɨɰɿɧɤɢ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɡɚ  ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦɢ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ɧɚɹɜɧɨɝɨ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ  ɬɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ  ɣɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ   ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɤɚɪɬɚ  ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɣ  ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ   ©Ɇɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɤɚɪɬɚª  ɦɚɽ  ɫɬɚɬɢ  ɨɫɧɨɜɨɸ  ɞɥɹ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɤɚɪɬɢ  ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ   Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ 
ɝɪɨɦɚɞɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ  ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ  ɨɰɿɧɸɽ  ɫɜɿɣ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ   ɚ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɩɚɪɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɿɡɧɿ ɡɨɧɢ  ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɞɥɹ  ɪɟɤɪɟɚɰɿʀ   ɬɭɪɢɡɦɭ    Ȼɭɞɭɽɬɶɫɹ  ɦɚɬɪɢɰɹ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ  ɞɨ  ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  

Ɏɚɤɬɢɱɧɨ   ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ  ɫɯɟɦɚ  ɞɨɜɨɞɢɬɶ   ɳɨ  ɜ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ  
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ  ɽ  ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɧɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɦɿɫɬ   ɚ  ɚɧɚɥɿɡ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ 
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ  ɰɟ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ  

ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɢɹɜɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ  ɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɦɿɫɬ  Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ  ɪɟɝɿɨɧɭ  ɡɚɝɚɥɨɦ  ɬɚ  ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 
ɡɨɤɪɟɦɚ  Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ  ɫɟɛɟ  ɡ  ɤɨɠɧɢɦ ɦɿɫɬɨɦ   ɹɤɟ  ɜɨɥɨɞɿɽ  ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ   ɽ  ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ  ɞɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ  ɿ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɦɿɫɬɚ  ɨɬɠɟ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɜɤɨɬɪɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦ ɞɥɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ   ɍɪɛɚɧɿɫɬɢɱɧɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɚ   ɹɤɚ  ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ  ɿ  ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ  ɭ 
ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ   Ʌɶɜɨɜɿ   ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɭ  ɱɢ  ɍɠɝɨɪɨɞɿ   ɦɚɽ  ɞɭɯɨɜɧɨ-ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɭ   ɿɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ   ɞɭɯɨɜɧɨ-ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ   ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭ   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ  
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ   ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ  ɬɚ  ɿɧɲɿ  ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ  ɫɤɥɚɞɨɜɿ    ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ 
ɫɩɪɢɹɽ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɫɟɪɟɞ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɦɿɫɬ  ʀɯ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ  ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɫɬɶ 
ɜɥɚɫɧɨʀ  ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿ   ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ    ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɞɨ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ  ɣ 
ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ   ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞ  ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɝɨ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɱɢɧɧɢɤɚ  ± ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ   ɧɚ  ɿɧɲɢɣ  ± ɩɨɥɿɬɢɤɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ    ɮɨɪɦɭɽ  ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ  ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ   ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɞɨ 
ɿɫɬɨɪɿʀ   ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ  ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ  ȼɥɚɫɧɟ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɦɿɫɬɚ  ɽ  ɫɢɥɶɧɨɸ  ɿ 
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ɫɬɿɣɤɨɸ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ   ɹɤɚ  ɧɚ  ɜɿɞɦɿɧɭ  ɜɿɞ  ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ   ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɡ  ɦɨɦɟɧɬɭ 
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ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  

 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 

1. Ƚɚɛɪɟɥɶ Ɇ  Ɇ  Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɫɬ   Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɩɿɞɯɿɞ  ɿ  ɜɢɦɨɝɢ   Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ          ȼɢɩ       ɋ  33 - 53. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2017_64_8. 

2. Ƚɚɛɪɟɥɶ  Ɇ Ɇ   ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ   Ʉ   
ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɞɿɦ Ⱥ ɋ ɋ             ɫ   

3. Ⱦɶɨɦɿɧ  Ɇ Ɇ    Ƚɚɛɪɟɥɶ  Ɇ Ɇ   Ɂɚɝɚɥɶɧɚ  ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɧɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɜ  ɍɤɪɚʀɧɿ   Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɭɤ -ɬɟɯɧ  ɡɛ         ȼɢɩ      ɋ     -113. 

4. Ɍɿɦɨɯɿɧ ȼ   Ɉ  ɋɬɚɥɿɫɬɶ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɮɨɪɦ. 
Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ        ȼɢɩ      ɋ     -236. 

5. Ɍɿɦɨɯɿɧ  ȼ Ɉ   Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ  ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ  ɿ  ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ  ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 2004. 
ȼɢɩ      ɋ     -229. 

6. Ɍɿɦɨɯɿɧ  ȼ Ɉ   ɀɢɬɬɽɞɚɣɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ   ȼɿɫɧ  
ɇɚɰ  ɭɧ-ɬɭ  Ʌɶɜɿɜ  ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ         ʋ      ɋ   -11. 

7. Ɍɿɦɨɯɿɧ ȼ  Ɉ  ³Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɣ ɝɪɚɞ´ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ©Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚª, 
ȼɢɩɭɫɤ            ɋ    -99. 

8. Burgess P. City Planning and the Planning of Cities: The Recent 
Historiography. Journal of Planning Literature, May 1993   ʋ7(4). Ɋ. 314-327. 
DOI: 10.1177/088541229300700402. 

9. Heather C. Planning ethics' and rediscovering the idea of planning. Planning 
Theory, November 2012   ʋ11(4). Ɋ. 379-399. URL: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1473095212442159?journalCode=plta. 
DOI: 10.1177/1473095212442159. 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

51

10. Ɍɵɯɟɟɜɚ  ɘ   ɐ   ɑɟɥɨɜɟɤ  ɜ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ   Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ  ɭɪɛɚɧɨɥɨɝɢɢ    URL: 
https://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/professor.ru/Tyheeva/. 

11. ɇɚɣɞɟɧɨɜ  Ⱦ ȼ   ɂɫɬɨɤɢ  ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ  ɝɨɪɨɞɚ  ɤɚɤ  ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ  ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  85/  
https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-sovremennogo-goroda-kak-sistemnogo-
subekta-sotsialno-ekonomicheskih-otnosheniy 

 
References 

1. Habrel M. M. Kryterii bezpechnosti v prostorovii orhanizatsii ta rozvytku mist. 
Metodolohichnyi pidkhid i vymohy. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 
2017. Vyp. 64. S. 33-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2017_64_8. (in 
Ukrainian) 

2. Habrel M.M. Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system. K.: 
Vydavnychyi dim A.S.S., 2004. 400 s. (in Ukrainian) 

3. Domin M.M., Habrel M.M. Zahalna metodyka formuvannia metropolisnykh 
terytorii v Ukraini. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zb., 
2005. Vyp. 21. S. 102-113. (in Ukrainian) 

4. Timokhin V. O. Stalist protsesiv samoorhanizatsii mistobudivnykh form. 
Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2004. Vyp. 18. S. 229-236. (in Ukrainian) 

5. Timokhin V.O. Mekhanizmy adaptatsii i zakonomirnosti samoorhanizatsii 
mistobudivnykh system Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2004. Vyp. 18. 
S. 221-229. (in Ukrainian) 

6. Timokhin V.O. Zhyttiedainist prostoru arkhitekturnoho seredovyshcha. Visn. 
Nats. un-WX  /YLY  SROLWHNKQLND         ʋ      6   -11. (in Ukrainian) 

7. 7LPRNKLQ 9  2  ³%R]KHVWYHQQ\L KUDG´ HVWHW\N\ DUNKLWHNWXUQR-mistobudivnoho 
VHUHGRY\VKFKD   $UNKLWHNWXUD   1DWVLRQDOQ\L  XQLYHUV\WHW  ©/YLYVND  SROLWHNKQLNDª  
Vypusk 895, 2018. S. 95-99. (in Ukrainian) 

8. Burgess P. City Planning and the Planning of Cities: The Recent 
+LVWRULRJUDSK\  -RXUQDO RI 3ODQQLQJ /LWHUDWXUH  0D\       ʋ      5     -327. DOI: 
10.1177/088541229300700402. (English) 

9. Heather C. Planning ethics and rediscovering the idea of planning. Planning 
7KHRU\   1RYHPEHU         ʋ        5      -399. URL: https://journals.sagepub. 
com/doi/abs/10.1177/1473095212442159?journalCode=plta. DOI: 10.1177/1473095 
212442159. (English) 

10. 7ɵNKHHYD Yu. Ts. Chelovek v horodskom prostranstve (Fylosofsko-
antropolohycheskye osnovanyia urbanolohyy). URL: https://www.mosgu.ru/ 
nauchnaya/publications/professor.ru/Tyheeva/. (in Russian) 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 
52

11. Naidenov ' 9   <VWRN\  VRYUHPHQQRKR  KRURGD  NDN  V\VWHPQRKR  VXEɴHNWD 
sotsyalno-ɷNRQRP\FKHVN\NK  RWQRVKHQ\L  85/   https://cyberleninka.ru/article/n/ 
istoki-sovremennogo-goroda-kak-sistemnogo-subekta-sotsialno-ekonomicheskih-
otnosheniy (in Russian) 

 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

Ʉɨɫɶɦɢɣ Ɇɢɯɚɢɥ  Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ  ɤɚɧɞɢɞɚɬ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ  ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ʉɨɪɨɥɹ Ⱦɚɧɢɢɥɚ, ɝ. ɂɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɨɜɫɤ. 
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ɝɨɪɨɞɚ   ɜɚɠɧɭɸ  ɪɨɥɶ  ɢɝɪɚɟɬ  ɷɫɬɟɬɢɤɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ  ɢ  ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ   Ɍɚɤɠɟ   ɱɟɬɤɨ  ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ  ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ   ɱɬɨ  ɥɸɞɢ  ɜɵɛɢɪɚɸɬ  ɪɟɝɢɨɧ 
ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ. 

ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ  ɚ 
ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ  ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ 
ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɵɦ  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɫɬɢɠɚ  
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɨɪɨɧɧɵɟ  ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ 
ɛɟɡ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ   ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ  ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
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ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ  
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ  ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɝɨɪɨɞɚ   ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ. 

 
Annotation 

Ph.D. Kosmii Mykhailo., University of King Danylo, Ivano-Frankivsk. 
Method of implementation of mental-ethical factor on the example of "mental 

card" Ivano-Frankivska. 
In determining the impact of mental and ethical norms on the spatial 

organization of the city, we believe that it is advisable to talk about creating a "mental 
picture of the city", which will trace the idea of spatial organization and special 
atmosphere of the city, and accordingly identify problems and prospects in the spatial 
organization . The creation of such a map is due to the fact that recently we have seen 
the growth of so-called "urban patriotism", which has historically been formed as a 
desire to improve defense, independence, power, wealth, beauty, uniqueness. With 
the growth and development of the city, it is more difficult for its inhabitants to cover 
it at a glance. For orientation in the city, a person creates this "mental map", which 
reflects a person's inner view of the city. This map does not necessarily coincide with 
the physical space, because it captures only those parts of the city that people 
consider important for themselves. Given that the "mental map" of the city ranks both 
popular and unpopular places, reflects the social stratification of the population, the 
ranking of regions, areas of residence, it should be reflected in the spatial 
organization. The "mental map" developed by us, on the example of Ivano-Frankivsk, 
demonstrates that in the process of organizing the spatial structure of the city, an 
important role is played by the aesthetic-landscape and historical-cultural factor. 
Also, there is a clear trend that people choose the region to live in which the spiritual 
center is located. 

The relationship between man and urban space is obvious, and therefore the 
influence of intangible factors designed to meet spiritual needs is significant. In 
addition, the need for prestige, social and security, or even physiological needs are 
not possible without the implementation of intangible, the practical implementation 
of which is carried out by forming the level of perception of living conditions, which 
are organized by material factors. 

Keywords: mental and ethical factor, intangible factors, spatial structure of the 
city, urban system, spatial organization of urban systems, mental map. 
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ɈɐȿɇɄȺ ɉɈȽɊȿɒɇɈɋɌɂ ȾɂɋɄɊȿɌɇɈȽɈ ɆɈȾȿɅɂɊɈȼȺɇɂə 
ɋɉɈɋɈȻɈɆ ȽɂɉȿɊȻɈɅɂɑȿɋɄɈɃ ɂɇɌȿɊɉɈɅəɐɂɂ 

 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ: ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɧɚɩɪɢɦɟɪ  ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 

ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ  ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱɢ  ɡɚɜɢɫɢɬ  ɨɬ  ɲɚɝɚ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  [1]   ɋ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ  ɲɚɝɚ  ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ   ɚ  ɩɪɢ  ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ  ± ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ   Ɉɞɧɚɤɨ  
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ  ɲɚɝɚ  ɫ  ɨɞɧɨɣ  ɫɬɨɪɨɧɵ  ɜɟɞɺɬ  ɤ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ  ɱɢɫɥɚ 
ɤɨɧɟɱɧɨɪɚɡɧɨɫɬɧɵɯ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ   ɚ  ɫ  ɞɪɭɝɨɣ  ɫɬɨɪɨɧɵ  ± ɩɪɢ  ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ  ɲɚɝɚ  ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  ɫɢɬɭɚɰɢɹ   ɤɨɝɞɚ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ  ɨɤɪɭɝɥɟɧɢɹ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ  ɜ  ɤɨɧɟɱɧɨɪɚɡɧɨɫɬɧɵɯ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɯ  ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ   Ʉɚɠɞɨɟ  ɪɟɲɟɧɢɟ  ɫ  ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ  ɲɚɝɚ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  ɞɚɺɬ 
ɛɨɥɟɟ  ɬɨɱɧɵɣ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ   ɤɨɬɨɪɵɣ  ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ  ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ   ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ  ɤ 
ɬɨɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ  

ȿɫɥɢ ɲɚɝ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ  ɞɥɢɧɭ   ɬɨ 
ɩɪɢ ɱɢɫɥɟ  ɞɟɥɟɧɢɣ   ɫɬɪɟɦɹɳɟɦɫɹ  ɤ  ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ  ɲɚɝ  ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ  ɤ ɧɭɥɸ  ȼɨ 
ɦɧɨɝɢɯ  ɪɚɛɨɬɚɯ  ɷɬɚ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɜ  ɜɢɞɟ  ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ 
ɝɢɩɟɪɛɨɥɵ  ɨɫɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɦ ɨɫɹɦ ɞɟɤɚɪɬɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ  ɪɢɫ      ɝɞɟ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɚɛɫɰɢɫɫ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɲɚɝ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  ɚ 
ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɨɪɞɢɧɚɬ ± ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɟ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɢɩɟɪɛɨɥɚ, 
ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɹ, ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɹ, ɲɚɝ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ. 

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɪɢ  ɪɟɲɟɧɢɢ  ɡɚɞɚɱ  ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  

ɧɚɩɪɢɦɟɪ   ɩɪɢ  ɪɟɲɟɧɢɢ  ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ  ɦɟɬɨɞɨɦ  ɤɨɧɟɱɧɵɯ 
ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ   ɬɨɱɧɨɫɬɶ  ɪɟɲɟɧɢɹ  ɡɚɞɚɱɢ  ɡɚɜɢɫɢɬ  ɨɬ  ɲɚɝɚ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ   ɋ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ  ɲɚɝɚ  ɬɨɱɧɨɫɬɶ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ   ɚ  ɩɪɢ  ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ  ± 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ  Ɉɞɧɚɤɨ   ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɲɚɝɚ  ɫ  ɨɞɧɨɣ  ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɞɺɬ  ɤ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɱɢɫɥɚ  ɤɨɧɟɱɧɨɪɚɡɧɨɫɬɧɵɯ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ   ɚ  ɫ  ɞɪɭɝɨɣ  ɫɬɨɪɨɧɵ  ± ɩɪɢ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ  ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ  ɲɚɝɚ  ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  ɫɢɬɭɚɰɢɹ   ɤɨɝɞɚ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
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ɨɤɪɭɝɥɟɧɢɹ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ  ɜ  ɤɨɧɟɱɧɨɪɚɡɧɨɫɬɧɵɯ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɯ  ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  

ȼɨ  ɦɧɨɝɢɯ  ɫɥɭɱɚɹɯ  ɩɨɧɹɬɢɟ  ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ  ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ  ɜ  ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨɧɹɬɢɸ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ   Ɉɞɧɚɤɨ   ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɡɚɞɚɱɢ 
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ  ɮɭɧɤɰɢɣ  ɪɟɲɚɸɬɫɹ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ   ɨɛɚ  ɤɥɚɫɫɚ  ɡɚɞɚɱ 
ɛɵɥɢ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ  ɨɞɧɭ  ɩɪɨɛɥɟɦɭ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ   ɉɨɷɬɨɦɭ  ɞɚɧɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ  

Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɰɟɥɟɣ  ɫɬɚɬɶɢ. ɐɟɥɶɸ  ɞɚɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɚɩɩɚɪɚɬɚ   ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɫɩɨɫɨɛɨɦ  ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ  ɫ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ  ɦɚɥɵɦ  ɲɚɝɨɦ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  ɩɪɢ  ɬɪɺɯ  ɡɚɞɚɧɧɵɯ  ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ  

Ⱥɧɚɥɢɡ  ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɂɡɜɟɫɬɧɨ  [1, 2]   ɱɬɨ  ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ   ɤɨɬɨɪɵɟ  ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ  ɜ  ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ  ɪɟɲɟɧɢɹ  ɡɚɞɚɱ  
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ  ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯ ɷɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɝɢɩɟɪɛɨɥɵ   

ȼɨ  ɦɧɨɝɢɯ  ɫɥɭɱɚɹɯ  ɩɨɧɹɬɢɟ  ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ  ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ  ɜ  ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨɧɹɬɢɸ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ [3]   Ɉɞɧɚɤɨ   ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɡɚɞɚɱɢ 
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ  ɮɭɧɤɰɢɣ  ɪɟɲɚɸɬɫɹ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ   ɨɛɚ  ɤɥɚɫɫɚ  ɡɚɞɚɱ 
ɛɵɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɨɞɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ [4]. 

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ȼ  ɡɚɞɚɱɚɯ  ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ   ɧɚɩɪɢɦɟɪ   ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ  ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ  ɡɚɞɚɱɢ  ɡɚɜɢɫɢɬ  ɨɬ  ɲɚɝɚ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  [1]   ɋ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ  ɲɚɝɚ 
ɬɨɱɧɨɫɬɶ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ   ɚ  ɩɪɢ  ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ  ± ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ  Ɉɞɧɚɤɨ  
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ  ɲɚɝɚ  ɫ  ɨɞɧɨɣ  ɫɬɨɪɨɧɵ  ɜɟɞɺɬ  ɤ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ  ɱɢɫɥɚ 
ɤɨɧɟɱɧɨɪɚɡɧɨɫɬɧɵɯ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ   ɚ  ɫ  ɞɪɭɝɨɣ  ɫɬɨɪɨɧɵ  ± ɩɪɢ  ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ  ɲɚɝɚ  ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  ɫɢɬɭɚɰɢɹ   ɤɨɝɞɚ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ  ɨɤɪɭɝɥɟɧɢɹ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ  ɜ  ɤɨɧɟɱɧɨɪɚɡɧɨɫɬɧɵɯ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɯ  ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ   Ʉɚɠɞɨɟ  ɪɟɲɟɧɢɟ  ɫ  ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ  ɲɚɝɚ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  ɞɚɺɬ 
ɛɨɥɟɟ  ɬɨɱɧɵɣ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ   ɤɨɬɨɪɵɣ  ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ  ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ   ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ  ɤ 
ɬɨɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ  

ȿɫɥɢ ɲɚɝ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  h) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ  ɞɥɢɧɭ   
ɪɚɡɞɟɥɺɧɧɭɸ ɧɚ  

n

l
h   

ɱɚɫɬɟɣ  ɬɨ ɩɪɢ n   .0h  
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɷɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ 

ɝɢɩɟɪɛɨɥɵ m  ɪɢɫ      
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ɝɞɟ ɫ ± ɞɥɢɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɭɨɫɢ ɝɢɩɟɪɛɨɥɵ  
p, q ± ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɰɟɧɬɪɚ ɝɢɩɟɪɛɨɥɵ  

Ɉɫɢ  ɝɢɩɟɪɛɨɥɵ       ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɦ ɨɫɹɦ ɞɟɤɚɪɬɨɜɨɣ  ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ   ɪɢɫ        ɝɞɟ  ɜɞɨɥɶ  ɨɫɢ  ɚɛɫɰɢɫɫ  ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ  ɲɚɝ  h   ɚ  ɜɞɨɥɶ  ɨɫɢ 
ɨɪɞɢɧɚɬ ± ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ  
 

 
Ɋɢɫ    

 
Ɋɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ  ɝɢɩɟɪɛɨɥɚ  ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ  ɞɥɹ  ɬɨɝɨ   ɱɬɨɛɵ  ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 

ɜɡɚɢɦɧɨ-ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɯ ɨɫɟɣ  
Ƚɢɩɟɪɛɨɥɚ       ɢɦɟɟɬ  ɬɪɢ  ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ   ɪ, q ɢ  ɫ   ɱɬɨ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 

ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɺ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɬɨɱɤɢ  ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɪɺɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ ɲɚɝɟ  

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ  ɪ, q ɢ  ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ  ɩɪɢ  ɪɟɲɟɧɢɢ  ɫɢɫɬɟɦɵ  ɥɢɧɟɣɧɵɯ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ  ɟɫɥɢ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ     ɩɨɨɱɟɪɺɞɧɨ ɩɨɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɬɨɱɟɤ Ⱥ (xA,yA), B (xB,yB) ɢ C (xC,yC): 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ     ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɚɫɢɦɩɬɨɬɵ  ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚ ɨɫɢ Ox: 

.
)()()(

)()()(

ABCACBBCA

ABCCACBBBCAA

yyxyyxyyx

yyyxyyyxyyyx
q

 
(3) 

ȼɟɥɢɱɢɧɚ q ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɨɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ  ɡɚɞɚɱɢ  ɫ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ 
ɦɚɥɵɦ ɲɚɝɨɦ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  ɤɨɝɞɚ n ͘ 

ɉɨ  ɫɭɬɢ   ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ  ɫɩɨɫɨɛ  ɧɟ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɪɟɲɟɧɢɟɦ  ɡɚɞɚɱɢ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ  
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɢɫɤ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɦɟɠɞɭ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ 
ɬɨɱɤɚɦɢ   ɚ  ɢɦɟɧɧɨ  ɨɪɞɢɧɚɬɚ  ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ  ɭɞɚɥɺɧɧɨɣ  ɬɨɱɤɢ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɧɬɚ  
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɟɣ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ   

ȼɨ  ɦɧɨɝɢɯ  ɫɥɭɱɚɹɯ  ɩɨɧɹɬɢɟ  ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ  ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ  ɜ  ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨɧɹɬɢɸ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ [3]   Ɉɞɧɚɤɨ   ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɡɚɞɚɱɢ 
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ  ɮɭɧɤɰɢɣ  ɪɟɲɚɸɬɫɹ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ   ɨɛɚ  ɤɥɚɫɫɚ  ɡɚɞɚɱ 
ɛɵɥɢ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ  ɜ  ɨɞɧɭ  ɩɪɨɛɥɟɦɭ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ  [4]   ɉɨɷɬɨɦɭ  ɞɚɧɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ  

ɉɪɢɦɟɪ  
ɉɭɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɲɚɝɨɦ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  l/n ɹɜɥɹɟɬɫɹ    

ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ  ɫ ɲɚɝɨɦ 2l/n ± 8 ɭ ɟ   ɫ ɲɚɝɨɦ 3l/n ± 7 ɭ ɟ   ɪɢɫ      
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɹ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ  ɬɨɱɟɤ  Ⱥ, ȼ ɢ  ɋ ɩɨɨɱɟɪɺɞɧɨ  ɜ       ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 

ɚɫɢɦɩɬɨɬɭ Su ɝɢɩɟɪɛɨɥɵ  
q=4. 

 
ȼɵɜɨɞɵ  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɞɚɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɫɨɡɞɚɧɢɟ 

ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɚɩɩɚɪɚɬɚ   ɤɨɬɨɪɵɣ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ  ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɫɩɨɫɨɛɨɦ  ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ  ɫ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ  ɦɚɥɵɦ  ɲɚɝɨɦ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ  ɩɪɢ  ɬɪɺɯ  ɡɚɞɚɧɧɵɯ  ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ  

ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ  ɷɬɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ  ɱɢɫɥɚ  ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ  ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ  ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ  ɛɨɥɶɲɟ  ɬɪɺɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɪɟɲɟɧɢɹ  ɡɚɞɚɱɢ  ɜ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɦ ɜɢɞɟ  
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ɬɨɱɤɚɦɢ  ɧɚ  ɣɨɝɨ  ɮɨɪɦɭ  >Ɍɟɤɫɬ@     ɋ  Ɇ  Ʉɨɜɚɥɶɨɜ   Ɉ  ȼ  Ɇɨɫɬɨɜɟɧɤɨ     
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ± 2019. - ʋ    ± ɋ  78 ± 82. 

6. Ʉɨɜɚɥɺɜ ɋ ɇ. ɂɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɹ ɬɨɱɟɤ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɬɨɱɟɤ   ɋ  ɇ. Ʉɨɜɚɥɺɜ, Ⱥ  ȼ  Ɇɨɫɬɨɜɟɧɤɨ // ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ   ɡɛ   ɧɚɭɤ   ɩɪɚɰɶ   ± Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶ   ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ  ɆȾɉɍ 
ɿɦ  Ȼ  ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ       ± ȼɢɩ      ± C. 69-75. 

7. Ʉɨɜɚɥɶɨɜ ɋ  Ɇ    Ƚɭɦɟɧ Ɇ  ɋ    ɉɭɫɬɸɥɶɝɚ ɋ  ȱ    Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ȼ  ȯ  
ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ  ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ  ɬɚ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ  ɝɪɚɮɿɤɚ   ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ  ɪɨɡɞɿɥɢ   ȼɢɩɭɫɤ       
ɋ  Ɇ  Ʉɨɜɚɥɶɨɜ  Ɇ  ɋ . Ƚɭɦɟɧ  ɋ  ȱ   ɉɭɫɬɸɥɶɝɚ  ȼ  ȯ  Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ  Ȼɭɪɱɚɤ ȱ  ɇ   
- Ʌɭɰɶɤ  ɅȾɌɍ        ± 256 ɫ  

8. ɋɟɪɝɟɣɱɭɤ Ɉ  ȼ   Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɮɿɡɢɱɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɩɪɢ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɮɨɪɦɢ  ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ   Ⱦɢɫ«ɞ   ɬɟɯɧ   ɧɚɭɤ             
>Ɍɟɤɫɬ@   Ɉ  ȼ  ɋɟɪɝɟɣɱɭɤ - Ʉ   ɄɇɍȻȺ            ɫ  

9. ɋɤɨɱɤɨ ȼ  ȱ  ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɫɭɰɿɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  ɞɢɫ«ɤ  ɬɟɯɧ  ɧɚɭɤ            >Ɍɟɤɫɬ@   ȼ  ȱ  ɋɤɨɱɤɨ - Ʉ   
ɄɇɍȻȺ        ± 269 ɫ  

10. Ⱥɪɧɨɥɶɞ ȼ  ɂ   Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ  ɨɫɧɨɜɵ  ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ  ɦɟɯɚɧɢɤɢ   Ɇ   
ɇɚɭɤɚ            ɫ  

11. ɋɤɨɱɤɨ  ȼ ȱ   ɉɨɲɭɤ  ɦɿɫɬɤɿɜ  ɯɨɥɨɞɭ  ɭ  ɜɭɡɥɚɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ   ȼ  ȱ  ɋɤɨɱɤɨ   ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɡɛɿɪɧɢɤ  ȿɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɜ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ȼɢɩɭɫɤ 4. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɉ   Ɇ  Ʉɭɥɿɤɨɜ  ± Ʉ   ɄɇɍȻȺ       ɪ  ± ɫ  259 ± 264. 

12. Ƚɢɥɶɛɟɪɬ  Ⱦ    Ʉɨɧ-Ɏɨɫɫɟɧ  ɋ   ɇɚɝɥɹɞɧɚɹ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ   ± Ɇ   ɇɚɭɤɚ        - 
344 ɫ  

13. ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ  Ʉɧɢɝɚ V  Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ    Ƚɨɫ  ɢɡɞ  
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ   Ɇ  - Ʌ         ± 458 ɫ  
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɇɨɫɬɨɜɟɧɤɨ  Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ  ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ  ɞɨɰɟɧɬ  ɤɚɮɟɞɪɢ  ɧɚɪɢɫɧɨʀ 

ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ  ɬɚ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɣ  ɝɪɚɮɿɤɢ  Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  

Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɯɢɛɤɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɱɧɨʀ 
ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿʀ  

ɍ  ɡɚɞɚɱɚɯ  ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɩɪɢ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ  ɪɿɜɧɹɧɶ  ɦɟɬɨɞɨɦ  ɫɤɿɧɱɟɧɢɯ  ɪɿɡɧɢɰɶ   ɬɨɱɧɿɫɬɶ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱɿ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ  ɜɿɞ  ɤɪɨɤɭ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ  > @   Ɂɿ  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ  ɤɪɨɤɭ  ɬɨɱɧɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ   ɚ  ɩɪɢ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ  - ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ   Ɉɞɧɚɤ   ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɤɪɨɤɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɫɤɿɧɱɟɧɨ-ɪɿɡɧɢɰɟɜɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ  ɚ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ  ɛɨɤɭ  ɩɪɢ  ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ  ɤɪɨɤɭ  ɜɢɧɢɤɚɽ  ɫɢɬɭɚɰɿɹ   ɤɨɥɢ 
ɩɨɯɢɛɤɚ  ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ  ɜ  ɫɤɿɧɱɟɧɨ-ɪɿɡɧɢɰɟɜɢɯ  ɪɿɜɧɹɧɧɹɯ  ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 
ɩɨɯɢɛɤɭ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ   Ʉɨɠɧɟ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɡɿ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ  ɤɪɨɤɭ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɚɽ  ɛɿɥɶɲ  ɬɨɱɧɢɣ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ   ɹɤɢɣ  ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ  ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ   ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫɶ  ɞɨ 
ɬɨɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  

əɤɳɨ ɤɪɨɤ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɭɹɜɢɬɢ ɹɤ ɞɟɹɤɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ  ɞɨɜɠɢɧɭ   ɬɨ ɩɪɢ ɱɢɫɥɿ 
ɞɿɥɟɧɶ  ɳɨ ɩɪɹɦɭɽ ɞɨ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɫɬɿ  ɤɪɨɤ ɩɪɹɦɭɽ ɞɨ ɧɭɥɹ  ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ɰɹ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ  ɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ  ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɝɿɩɟɪɛɨɥɢ   ɨɫɿ  ɹɤɨʀ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɦ  ɨɫɹɦ ɞɟɤɚɪɬɨɜɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ   ɪɢɫ        ɞɟ 
ɜɡɞɨɜɠ  ɨɫɿ  ɚɛɫɰɢɫ  ɜɿɞɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ  ɤɪɨɤ  ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ   ɚ  ɜɡɞɨɜɠ  ɨɫɿ  ɨɪɞɢɧɚɬ  - 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ  ɩɨɯɢɛɤɚ  ɞɢɫɤɪɟɬɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɝɿɩɟɪɛɨɥɚ  ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿɹ  
ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ  ɤɪɨɤ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɚɪɚɦɟɬɪ  
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Evaluation of the error of discrete modeling by the method of hyperbolic 
interpolation. 

In discrete modeling problems, for example, when solving differential 
equations by the finite difference method, the accuracy of solving the problem 
depends on the sampling step [1]. With an increase in the step, the accuracy of studies 
decreases, and with a decrease, it increases. However, decreasing the step on the one 
hand leads to an increase in the number of finite difference equations, and on the 
other hand, with an unlimited decrease in the step, a situation arises when the 
rounding error of the coefficients in the finite difference equations exceeds the 
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sampling error. Each solution with a decrease in the sampling step gives a more 
accurate result, which monotonically changes, approaching the exact value. 

If the sampling step is represented as a certain quantity (length), then with the 
number of divisions tending to infinity, the step tends to zero. In many works, this 
dependence is represented as an equilateral hyperbole, whose axes are parallel to the 
coordinate axes of the decartesian coordinate system (Fig. 1), where the sampling 
step is plotted along the abscissa axis, and the result of solving the problem along the 
ordinate axis. 

An equilateral hyperbole is chosen in order to ensure a one-to-one 
correspondence between the points of the coordinate axes. 

Hyperbola has three free parameters: p, q, and c, which allows it to be drawn 
through three points that are the results of three solutions to the problem at different 
steps. 

The parameters p, q, and c are determined when solving a system of linear 
equations, if the coordinates of known points are alternately substituted into equation 
of hyperbolae. 

As a result of solving system, we determine the position of the asymptote, 
which is parallel to the axis Ox. 

The quantity q is the desired result of solving the problem with an infinitesimal 
sampling step. 

In fact, the described method is not a solution to the interpolation problem, 
since the search for the value of the function outside the interval between the given 
points, namely the ordinate of the infinitely distant point of the interpolant, is an 
extrapolation task. 

Keywords: error, discrete modeling, hyperbola, interpolation, extrapolation, 
sampling step, solution result, parameter. 
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Ʌɟɦɚɣɤɿɧɚ Ʉɫɟɧɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ  

ɦɚɝɿɫɬɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 

ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ©Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚª 
kseniia.lemaikina.marz.2018@lpnu.ua 

 
 

ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉɋɂɏɈȿɆɈɐȱɃɇɈȽɈ ȼɉɅɂȼɍ ɇȺ ȼȱȾȼȱȾɍȼȺɑȱȼ 
ɆȿɆɈɊȱȺɅɖɇɂɏ ɉȺɊɄȱȼ ɁȺɋɈȻȺɆɂ ɅȺɇȾɒȺɎɌɇɈȲ 

ȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊɂ 
 

Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ  ɩɪɨɛɥɟɦɭ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ  ɡ  ɬɨɱɤɢ  ɡɨɪɭ  ʀɯ  ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɤɿɜ  ɡɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ  ʀɯ  ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ   Ɋɨɡɤɪɢɬɨ  ɨɫɧɨɜɧɿ  ɩɪɢɣɨɦɢ  ɬɚ  ɡɚɫɨɛɢ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɳɨ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɭ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɤɚɯ  Ʉɢɽɜɚ  ɞɥɹ 
ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɟɦɨɰɿʀ ɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ   

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɟ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ; ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɣ  ɩɚɪɤ; 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɮɨɪɦɚ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ   

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ 

ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɬɚ ɧɟ 
ɜɬɪɚɱɚɽ  ɫɜɨɽʀ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɿ  ɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ  ɫɬɢɤɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ   ɹɤɿ  ɜɢɜɱɚɸɬɶ  ɡ  ɨɞɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ  ɮɿɡɢɱɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ  ɿ  ɣɨɝɨ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ  ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɰɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ [7]. 
ɐɟɣ ©ɜɿɞɝɭɤ ɧɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ   ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ  ɜ  ɫɨɛɿ   ɹɤ  ɡɨɜɧɿɲɧɿ  ɚɫɩɟɤɬɢ  ± ɨɛ¶ɽɤɬ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɬɚ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ  ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ± ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɣ  ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ  
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ   ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ   ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɬɚ  ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  >16]. ȼɱɟɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ   ɹɤɿ  ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ  ɥɸɞɢɧɿ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ  ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ  ɜɿɞ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɬɚɤɿ  ɹɤ   ɽɞɧɿɫɬɶ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ   ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ   ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ   ɬɚɽɦɧɢɱɿɫɬɶ   ɞɭɯ  ɦɿɫɰɹ  
ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ >1], [4].  

Ⱦɨ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɞɟ  ɟɦɨɰɿɣɧɚ  ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ 
ɦɚɽ  ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɜɚɠɥɢɜɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ   ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ  ɩɚɪɤɢ   Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ 
ɩɚɪɤɢ  ± ɰɟ  ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ  ɩɚɪɤɢ   ɹɤɿ  ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ  ɡɧɚɱɭɳɢɦ  ɩɨɞɿɹɦ  ɱɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɹɦ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɧɚɪɨɞɭ  ɳɨ ʀʀ ɧɚɫɟɥɹɽ  Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɽ 
©ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɚª  ɚɛɨ  ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɣɧɚ   ɹɤɚ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ  ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɱɢɫɬɢɯ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ  Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɚ 
ɡɨɧɚ  ɬɚɤɨɠ  ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ  ɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɚɪɤɭ  ɹɤ  ɨɤɪɟɦɢɣ 
ɦɟɦɨɪɿɚɥ  ɱɢ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ   ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢ  ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɤɿɜ  ɱɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɦɨɪɿɚɥɿɜ ɽ ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɢ ɚɛɨ ɦɨɧɭɦɟɧɬɢ  ɑɚɫɬɨ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɚɪɤɢ ɬɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ  ɧɚ  ʀɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɦɨɧɭɦɟɧɬɢ   ɦɚɸɬɶ  ɫɬɚɬɭɫ  ɦɿɫɰɟɜɨʀ   ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  ɿ 
ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ  Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ  ɹɫɤɪɚɜɨ  ɿɥɸɫɬɪɭɽ  ʀɯ  ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ  ȼ 
ɫɢɥɭ  ɫɜɨɽʀ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ   ɬɚɤɢɣ  ɜɢɞ  ɩɚɪɤɿɜ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ  ɩɿɞɯɨɞɿɜ  ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ   ȼɫɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ   ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɬɚ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɧɟ  ɥɢɲɟ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ  ɬɚ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦ  Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɤɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɿɞɟɣɧɨɝɨ 
ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɚɪɤɭ   

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ  ɩɚɪɤɢ   ɹɤ  ɿ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɚɪɤɢ  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɚɪɤɿɜ   ɦɟɬɨɸ  ɹɤɢɯ  ɽ  ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɮɚɤɬɿɜ   Ɍɢɩɿɡɚɰɿɽɸ  ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ-ɧɚɭɤɨɜɰɿ  Ʌɭɧɰ  Ʌ   Ȼ   >12@   ɋɨɤɨɥɶɫɤɚɹ  Ɉ   Ȼ , 
Ɍɟɨɞɨɪɨɧɫɤɢɣ ȼ  ɋ  >18@  Ʉɭɱɟɪɹɜɢɣ ȼ  ɉ  >11@ ɬɚ ɿɧ  Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ 
ɬɚ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɚɫɩɟɤɬɢ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɤɿɜ  ɛɭɥɢ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ  ɭ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɩɪɚɰɹɯ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ  ɬɚ  ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ  ɜɱɟɧɢɯ   ɚ  ɫɚɦɟ  
Ɉɥɟɤɫɿɣɱɟɧɤɨ ɇ Ɉ   Ƚɚɬɚɥɶɫɶɤɚ ɇ ȼ   Ɇɚɜɤɨ Ɇ ɋ  >5], Folkerts T. [2@  -DQNRYLü 1  
[3@ ɬɚ ɿɧ   

Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ  ɱɿɬɤɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ʀɯ ɫɤɥɚɞɧɨ  ȯɞɢɧɟ  ɳɨ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ʀɯ - ɰɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɩɨɞɿɸ ɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ 
ɬɚ  ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ  ɟɦɨɰɿɸ   ɳɨ  ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ  ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ  ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɭ   ɿ  ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ  ɰɶɨɝɨ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɞɨɫɬɭɩɧɨ  ɞɨɧɟɫɬɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ  ɞɨ  ɥɸɞɟɣ   ȼ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɚɪɤɿɜ  ɡɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ  ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɬɚ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɳɨ  ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ  ɱɢ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ  ɟɦɨɰɿʀ  ɭ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɩɚɪɤɭ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. 

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ  Ɍɟɪɦɿɧ ©ɟɦɨɰɿɹª ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ  ɚ ɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ  ɞɥɹ  ɧɶɨɝɨ  ɞɭɦɤɢ   ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɿ  ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɫɬɚɧɢ  ɬɚ  ɰɿɥɭ  ɧɢɡɤɭ 
ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ   ɳɨ  ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ  ɧɚɫ  ɞɨ  ɞɿʀ  >9@   ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ  ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ  ɞɟɤɿɥɶɤɚ  ɝɪɭɩ 
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ɛɚɡɨɜɢɯ ɟɦɨɰɿɣ  ɬɚɤɢɯ ɹɤ   ɝɧɿɜ  ɫɭɦ  ɫɬɪɚɯ  ɪɚɞɿɫɬɶ   ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ  ɨɝɢɞɚ  ɫɨɪɨɦ  - 
ɜɿɞ  ɹɤɢɯ  ɩɨɯɨɞɹɬɶ  ɪɿɡɧɿ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ  ɟɦɨɰɿɣ   ɳɨ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɿ  ɧɸɚɧɫɢ  ɧɚɲɨɝɨ  ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɠɢɬɬɹ   ɓɨɛ  ɛɭɬɢ  ©ɟɦɨɰɿɣɧɨɸª  
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ [8]  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ   ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ  ɩɨɜɢɧɧɿ   ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ   ɜɿɞɱɭɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫ  ɿ  ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ   ɚ  ɞɚɥɿ   ɡɚɥɟɠɧɨ  ɜɿɞ  ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ  ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ  ɩɚɪɤɭ  
ɩɟɪɟɠɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ  ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ  ȼɿɞɬɚɤ  ɩɚɪɤɢ  ɜɨɽɧɧɨʀ  ɬɟɦɚɬɢɤɢ   ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɟɦɨɰɿɣ  ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ  ɫɭɦ  ɫɤɨɪɛɨɬɚ  ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɿɫɬɶ   
ɬɚɤ  ɿ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ   ɝɨɪɞɿɫɬɶ   ɡɚɯɜɚɬ   ɜɟɥɢɱ    ɉɚɪɤɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ 
ɞɿɹɱɚɦ   ɜ  ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ   ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ  ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ  ɭ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ  ɟɦɨɰɿʀ 
 ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ   ɝɨɪɞɿɫɬɶ   ɧɚɫɨɥɨɞɚ   ɩɨɞɢɜ  ɬɨɳɨ    ɉɚɪɤɢ  ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ  ɸɜɿɥɟɣɧɢɦ 
ɩɨɞɿɹɦ ɦɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɪɨɱɢɫɬɢɣ ɫɜɹɬɤɨɜɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɿ  ɡɚɡɜɢɱɚɣ  ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ 
ɭ  ɥɸɞɟɣ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ  ɟɦɨɰɿʀ   ɹɤ  ɡɚɯɜɚɬ   ɪɚɞɿɫɬɶ   ɝɨɪɞɿɫɬɶ   ɩɪɢɽɦɧɟ  ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ   Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ  ɩɚɪɤɢ   ɳɨ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ  ɭ  ɦɿɫɰɹɯ  ɩɨɯɨɜɚɧɶ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ  ɧɚ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ   ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ  ɭ  ɧɢɯ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ  ɫɩɟɤɬɪ  ɟɦɨɰɿɣ   ɬɚɤɢɯ  ɹɤ  ɝɨɪɟ  
ɫɦɭɬɨɤ   ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɿɫɬɶ   ɦɟɥɚɧɯɨɥɿɹ   ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ  ɬɚ  ɿɧ   Ɉɬɠɟ   ɡɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ  ɩɚɪɤɢ  ɞɨɰɿɥɶɧɨ  ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ  ɧɚ  ɬɪɢ  ɝɪɭɩɢ   ɪɢɫ  
     ɩɚɪɤɢ  ɿɡ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ  ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ   ɩɚɪɤɢ  ɿɡ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ 
ɜɩɥɢɜɨɦ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɚɪɤɢ ɡɿ ɡɦɿɲɚɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ    

 
 

 
Ɋɢɫ    Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 

ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
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Ⱦɨ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɤɿɜ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ  ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɩɚɪɤɢ  ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɸɜɿɥɟɣɧɢɦ ɩɨɞɿɹɦ  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɩɚɪɤ ³Ʉɿɨɬɨ´ ɜ ɦ  Ʉɢɽɜɿ  
ɤɨɬɪɢɣ  ɡɚɫɧɭɜɚɥɢ  ɜ        ɪ   ɧɚ  ɱɟɫɬɶ  ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ  ɞɨɝɨɜɨɪɭ  ɩɪɨ  ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ  ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦ  Ʉɢɽɜɚ  ɍɤɪɚʀɧɚ  ɬɚ ɦ  Ʉɿɨɬɨ   əɩɨɧɿɹ    ɬɚɛɥ       ɉɚɪɤ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɭ 
ɹɩɨɧɫɶɤɨɦɭ ɫɬɢɥɿ  Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ - ɝɪɚɧɿɬɧɚ ɩɚɝɨɞɚ ɜɢɫɨɬɨɸ   ɦ  
ɹɤɭ  ɦɿɫɬɨ  ɨɬɪɢɦɚɥɨ  ɜ  ɩɨɞɚɪɭɧɨɤ  ɜɿɞ  Ʉɿɨɬɨ   ɜɢɤɥɢɤɚɽ  ɭ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ  ɩɚɪɤɭ 
ɡɧɚɱɧɢɣ  ɿɧɬɟɪɟɫ  ɿ  ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ   Ɍɭɬ  ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ  ɧɚɣɞɨɜɲɚ  ɭ  ɫɜɿɬɿ  ɚɥɟɹ  ɫɚɤɭɪ 
(Prunus serrulata    ɽ  ɹɩɨɧɫɶɤɿ  ɤɥɟɧɢ   Acer japonicum    ɜɿɤɨɜɿ  ɫɨɫɧɢ   3tQXV   ɬɚ 
ɪɨɞɨɞɟɧɞɪɨɧɢ   5KRGRGpQGURQ   ɇɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɚɪɤɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɨɡɟɪɨ  ɚ ɬɚɤɨɠ 
©ɞɡɟɧ-ɫɚɞª  ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɞɨ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɬɚ ɧɚɜɿɸɽ ɫɩɨɤɿɣ   

Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɚɪɤɢ ɱɢ ɨɤɪɟɦɿ ɦɟɦɨɪɿɚɥɢ  ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɬɪɚɝɿɱɧɢɦ ɩɨɞɿɹɦ  
ɦɚɸɬɶ ɬɪɚɭɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɤɨɪɛɨɬɢ  ɠɚɥɸ  ɫɦɭɬɤɭ  ɚ ɿɧɨɞɿ 
ɫɬɪɚɯɭ  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɦɨɪɿɚɥ ɠɟɪɬɜɚɦ Ƚɨɥɨɞɨɦɨɪɭ  ɬɚɛɥ       ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɉɚɪɤɭ ȼɿɱɧɨʀ ɫɥɚɜɢ ɜ Ʉɢɽɜɿ  ɉɟɪɲɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɜ      ɪɨɰɿ 
 ©ɋɜɿɱɚ ɩɚɦ¶ɹɬɿª  Ɂɚɥɚ ɩɚɦ¶ɹɬɿ  Ⱥɥɟɹ ©ɱɨɪɧɢɯ ɞɨɲɨɤª   ɚ ɜ      ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɪɭɝɨʀ ɱɟɪɝɢ - ɫɯɨɞɢ ɞɨ ɪ  Ⱦɧɿɩɪɨ ɬɚ ɦɭɡɟɣ  ɉɚɪɤ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɫɯɢɥɚɯ  ɪ   Ⱦɧɿɩɪɨ   ɬɨɦɭ  ɦɚɽ  ɫɤɥɚɞɧɢɣ  ɪɟɥɶɽɮ  ɿ  ɡɧɚɱɧɿ  ɩɟɪɟɩɚɞɢ  ɜɢɫɨɬɢ   Ɍɚɤɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ  ɞɿɥɹɧɤɢ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ  ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɿ  ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɬɚɦ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɚɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ 
ɞɥɹ  ɬɚɤɨɝɨ  ɜɢɞɭ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɡ  ɯɜɨɣɧɢɦɢ  ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ  
Ⱦɟɹɤɿ  ɜɢɞɢ  ɞɟɪɟɜ  ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɥɢɫɹ  ɡɚ  ɭɱɚɫɬɸ  ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ  ɞɿɹɱɿɜ  ɧɚ  ɱɟɫɬɶ 
ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɯ  ɩɨɞɿɣ   Ȼɭɥɢ  ɜɢɫɚɞɠɟɧɿ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ  ɜɢɞɢ  ɞɟɪɟɜ   ɝɨɪɨɛɢɧɚ  ɡɜɢɱɚɣɧɚ 
(Sorbus aucuparia µ3HQGXOD¶    ɹɥɢɧɚ  ɤɨɥɸɱɚ  Ƚɥɚɭɤɚ   Picea pungens µ*ODXFD¶   
ɹɥɢɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ  Picea abies (L.) .DUVW   ɝɪɚɛ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ  Carpinus betulus /   ɬɚ 
ɿɧ   ɉɚɪɤ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ  ɧɟ  ɧɚ  ɦɿɫɰɿ  ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɯ  ɩɨɞɿɣ   ɚ  ɣɨɝɨ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ  ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨɸ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  ɦɿɫɬɚ  ɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ  ɪɟɥɶɽɮɭ   Ɂɝɿɞɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ   ɹɤ  ɫɚɦ ɦɟɦɨɪɿɚɥ ɠɟɪɬɜɚɦ  Ƚɨɥɨɞɨɦɨɪɭ   ɬɚɤ  ɿ  ɩɚɪɤ ȼɿɱɧɨʀ  ɫɥɚɜɢ   ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ  ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɟɪɟɞ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɚɪɤɿɜ  Ʉɢɽɜɚ  ɡ  ɬɨɱɤɢ  ɡɨɪɭ  ɿɞɟɣɧɨɝɨ  ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ   ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ  ɬɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ >5].  

Ⱦɥɹ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ ɪɨɫɥɢɧ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ  ɚɞɠɟ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɿɞɟɣɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɚɪɤɭ  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɤɚɥɢɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ  Viburnum opulus /   ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɚɯ ɜɨɽɧɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ Ʉɢɽɜɚ  ɬɚɤ ɫɚɦɨ 
ɹɤ ɫɭɦɚɯ ɨɥɟɧɨɪɨɝɢɣ  Rhus typhina /    ɞɟɪɟɧ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ  Cornus mas 'Sibirica'), 
ɝɨɪɨɛɢɧɚ  ɡɜɢɱɚɣɧɚ   Sorbus aucuparia 'Pendula') [6@   Ⱦɨ  ɪɨɫɥɢɧ   ɹɤɿ  ɦɚɸɬɶ 
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ  ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɭɛ  Quercus   ɜɟɪɛɚ 
ɩɥɚɤɭɱɚ  Salix babylonica   ɛɚɪɜɿɧɨɤ  Vinca minor /   ɬɚ ɿɧ   
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Ɍɚɛɥɢɰɹ      Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɡɚɫɨɛɢ  ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ  ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ 
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Ʉɨɥɿɪ  ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɚɪɤɭ  ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɫɭɬɬɽɜɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɢɣ  ɫɬɚɧ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ  Ɍɟɩɥɿ  ɹɫɤɪɚɜɿ  ɤɨɥɶɨɪɢ  ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ  ɹɤ 
ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ   ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ  ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ  ɿ   ɡɚɡɜɢɱɚɣ   ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ  ɡ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ 
ɟɦɨɰɿɹɦɢ  ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɤɨɥɿɪ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɞɨ ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ  ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɫɬɿ  ɛɚɞɶɨɪɨɫɬɿ 
ɣ ɠɢɬɬɽɪɚɞɿɫɧɨɫɬɿ  Ⱦɟɳɨ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɲɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɫɢɯɿɤɭ  ɿ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɧɚɫɬɪɿɣ 
ɠɨɜɬɢɣ ɤɨɥɿɪ ɪɨɫɥɢɧ  Ɂɟɥɟɧɢɣ ɤɨɥɿɪ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɦ ɞɥɹ ɩɫɢɯɿɤɢ 
ɥɸɞɢɧɢ   ɡɚɫɩɨɤɨɸɽ  ɿ  ɞɚɽ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ   ɭ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɫɥɭɝɭɽ 
ɮɨɧɨɦ  Ȼɥɚɤɢɬɧɢɣ   ɫɢɧɿɣ  ɿ ɮɿɨɥɟɬɨɜɢɣ  ɤɨɥɶɨɪɢ  ɽ  ɫɟɞɚɬɢɜɧɢɦɢ  ɬɚ  ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɨɤɨɽɜɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɩɚɪɤɿɜ  [10]  Ɍɟɦɧɿ ɯɨɥɨɞɧɿ ɤɨɥɶɨɪɢ ɿ ɜɿɞɬɿɧɤɢ 
ɫɿɪɨɝɨ  ɩɪɢɝɧɿɱɭɸɬɶ  ɧɚɫɬɪɿɣ   ʀɯ  ɜɚɪɬɨ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɜ  ɩɚɪɤɚɯ  ɬɪɚɭɪɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ   ɉɪɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ  ɭ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɤɚɯ  ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɽ  
ɳɨɛ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɚ  ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ  ɩɿɞɛɢɪɚɥɚɫɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɡɨɧɢ 
ɩɚɪɤɭ [15].  

Ɉɤɪɿɦ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ  ɬɚ  ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ  ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ  ɜɟɥɢɤɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɞɥɹ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɩɚɪɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɨɫɥɢɧ  ɪɨɡɦɿɪɢ  ɮɨɪɦɚ ɤɪɨɧɢ  ɫɢɥɭɟɬ   - ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ  ʀɯ ɪɨɫɬɭ  
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ  ɫɟɡɨɧɧɢɯ  ɡɦɿɧ  ɏɭɞɨɠɧɹ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ  ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɚɤɬɭɪɨɸ 
ɥɢɫɬɹ ɬɚ ɤɨɪɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɰɜɿɬɿɧɧɹ  ɿ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɧɹ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ 
ɝɿɥɨɤ   ɪɢɫɭɧɤɨɦ  ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɨɸ  ɫɤɟɥɟɬɭ  ɞɟɪɟɜɧɢɯ  ɪɨɫɥɢɧ   ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɜ 
ɩɟɪɿɨɞɢ ɨɩɚɞɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ [18]. 

ȼɢɫɧɨɜɨɤ   
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 

ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɤɿɜ  ɡɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ  ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ   ɋɭɬɶ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ  ɬɨɦɭ   ɳɨ  ɭɫɩɿɲɧɨ  ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɿ 
ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɚɪɤɢ  ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ  ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɬɚɤɿ ɟɦɨɰɿʀ ɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɹɤ ɿɧɬɟɪɟɫ  ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ  ɩɨɞɢɜ  Ⱦɚɥɿ ɡɚ 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ  ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ  ɜɨɧɢ  ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ  ɧɚ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ   ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ  ɬɚ 
ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɹɤɿ  ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ  ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɩɟɤɬɪɢ 
ɟɦɨɰɿɣ  ɳɨ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ  Ⱦɥɹ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɟɦɨɰɿɣ  ɭ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɚɯ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ  ɬɟɦɧɿ  ɜɿɞɬɿɧɤɢ  ɬɚ  ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɿ 
ɤɨɥɶɨɪɢ   ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɿ ɬɿɧɿ  ɿɡ  ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ  ɡɚɤɪɢɬɢɯ  ɿ  ɧɚɩɿɜɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ȼ  ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ   ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ  ɮɨɧɨɜɟ  ɨɞɧɨɬɨɧɧɟ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ   ɩɪɨɬɟ 
ɿɧɤɨɥɢ  ɨɤɪɟɦɿ  ɝɪɭɩɢ  ɞɟɪɟɜ  ɱɢ  ɫɨɥɿɬɟɪɢ  ɦɨɠɭɬɶ  ɛɭɬɢ  ɚɤɰɟɧɬɚɦɢ  ɜ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ 
ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  Ɍɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɝɨɫɬɪɨɤɭɬɧɿ ɿ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɿ 
ɮɨɪɦɢ   ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɿ  ɮɚɤɬɭɪɢ  ɧɚ  ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ   ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ   ɭ  ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɚɪɤɚɯ  ɿɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ  ɜ  ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ   ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɲɢɪɲɭ 
ɝɚɦɭ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɿɡ  ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ  ɫɜɿɬɥɢɯ  ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ   ɹɤ  ɿ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ   ɬɚɤ  ɿ  ɜ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ  ɑɚɫɬɿɲɟ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɮɨɪɦɢ  ɽ  ɩɥɚɜɧɢɦɢ  
ɩɪɨɫɬɿɪ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ  ɛɿɥɶɲɨɸ  ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɸ  ɬɚ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɸ   ȼ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɿ 
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ɩɚɪɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɜɿɬɭɱɿ ɹɫɤɪɚɜɿ ɪɨɫɥɢɧɢ  ɞɟɪɟɜɚ ɬɚ ɤɭɳɿ ɪɿɡɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɿ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ  ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ  
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Formation of psycho-emotional influence on visitors of memorial parks through 

landscape architecture. 
The emotional character and its expression by architectural and landscape means 

determine the uniqueness of memorial parks among other objects of landscape 
architecture. In the context of this problem, it was considered that, according to the 
emotional influence, memorial parks should be divided into three groups: parks with 
a positive emotional influence, parks with a negative emotional influence, as well as 
parks with a mixed emotional impact. The essence of the developed classification is 
that all memorial parks should primarily evoke basic neutral emotions, such as 
interest, curiosity. Next, according to the emotional character, they are divided into 
negative and positive, which in turn are divided into the corresponding spectra of 
emotions that are inherent in memorial parks.  

(PRWLRQDO H[SUHVVLYHQHVV RI WKH SDUN¶V JUHHQHU\ LV GHWHUPLQHG E\ WKH FRORU DQG 
texture of leaves and bark, the nature of flowering and fruiting, the nature of 
branching, pattern, and structure of woody plants skeleton, especially during periods 
of leaf fall. For memorial parks, it is important to take into account the symbolic 
meaning of plants according to the regional culture of the society. To enhance the 
negative emotions in the memorial parks dark shades and achromatic colors, a 
combination of light and shadow with a predominance of closed and semi-closed 
spaces are used. Generally, background monochromatic landscaping is used, but 
sometimes individual groups of trees or solitaire can be accents in the composition of 
the memorial space. Also, often acute and contrasting shapes, coarse-grained textures 
are used. Instead, in the memorial parks with a positive emotional impact generally, a 
wider range of colors with a predominance of light shades, both in the architectural 
environment and in the natural environment are used. More often architectural forms 
are smooth, the space is characterized by greater openness and illumination. 
Flowering bright plants, trees, and bushes of various shapes and sizes are used in the 
landscaping of parks, which increases the feeling of the aesthetic pleasure of visitors. 

Key words: psycho-emotional perception; memorial park; architectural form; 
landscape character. 
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³ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ´  Ɂɨɤɪɟɦɚ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɟɤɨɪ  ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɥɿ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ. 

Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ  ɞɟɤɨɪ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɧɢɣ ɞɟɤɨɪ  ɩɨɧɹɬɬɹ  
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼ  ɿɫɬɨɪɿʀ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɡ  ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ 

ɱɚɫɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ ɛɭɜ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  
ɣɨɦɭ  ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ  ɡɧɚɱɧɟ  ɦɿɫɰɟ  ɩɪɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ   ȼ  ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɞɟɤɨɪɭ  ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɱɢɧɧɢɤɚ  ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ  ɥɸɞɢɧɭ   ɳɨ  ɜɤɥɸɱɚɽ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɿ   ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ  
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɚɫɩɟɤɬɢ   ɍ  ɣɨɝɨ  ɩɨɧɹɬɬɿ  ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ  ɩɪɨɰɟɫɢ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ 
ɹɤ  ɜɚɠɥɢɜɢɣ  ɫɬɢɥɟɮɨɪɦɭɸɱɢɣ  ɟɥɟɦɟɧɬ   ɹɤɢɣ  ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ  ɜ  ɽɞɧɨɫɬɿ  ɡ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɽɸ  ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ ʀʀ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɫɟ ɩɟɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ  Ɂ 
ɩɥɢɧɨɦ  ɱɚɫɭ   ɞɟɤɨɪ  ɜɬɪɚɱɚɽ  ɫɜɨɸ  ɩɟɪɜɢɧɧɭ  ɰɿɧɧɿɫɬɶ  ɜ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɮɚɫɚɞɭ 
ɛɭɞɿɜɥɿ  ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɡɚɡɧɚɽ 
ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɨɡɦɿɧ ɮɨɪɦɚ  ɫɸɠɟɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ   ȼɥɚɫɧɟ  ɞɨɫɿ   ɬɨɱɧɨɝɨ  ɿ  ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɨɝɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ ɧɟ ɞɚɧɨ  ɩɪɨɬɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɨɧɨ ɧɚɛɭɥɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ  

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɠɟɪɟɥ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ  ɮɚɯɨɜɭ 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ  ɭ ɹɤɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɭ  ɜ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɣɨɝɨ  ɪɨɥɿ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ, ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɦɨ   ɳɨ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɜ  ɍɤɪɚʀɧɿ  ɿɫɧɭɽ  ɩɟɜɧɢɣ  ɞɟɮɿɰɢɬ ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɪɨɡɜɿɞɨɤ  ɭ  ɰɿɣ  ɝɚɥɭɡɿ   ȼ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɞɚɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɬɚɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ 
ɹɤ  Ɇ  Ʉɨɥɥɟɪ, Ⱦɠ  Ɇɚɫɫɿ  Ɍ  Ɉɤɭɧɽɜɚ  ɋ  ɉɨɩɚɞɸɤ  A. Ɏɚɬɟɦɟɯ  Ƚ  Ɏɚɪɪɟɥ ɬɚ ɿɧ  
Ɉɤɪɟɦɢɦ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ  ɞɠɟɪɟɥɨɦ  ɩɨɫɥɭɝɭɜɚɥɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɬɪɚɬɢɬɢ  ȼɿɬɪɭɜɿɹ  
Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ  ɬɚ  ɉɚɥɥɚɞɿɨ   Ɉɤɪɿɦ  ɰɶɨɝɨ   ɞɥɹ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɬɟɦɚɬɢɤɢ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ   ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ  ɡ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ  ɬɚ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ  Ⱥ  Ɇɚɪɞɟɪɚ   Ⱥ  ɉɚɪɬɢɧɢ   Ⱥ  ɉɚɫɿɱɧɢɤ   ȼ. Ɍɢɦɨɮɿɽɧɤɚ  
Ɇ  ɏɚɪɿɫɚ ɬɚ ɿɧ  

Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ  ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɭ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   

Ɉɫɧɨɜɧɚ  ɱɚɫɬɢɧɚ  ɓɨɛ  ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ  ɹɤɢɣ  ɡɦɿɫɬ  ɜɤɥɚɞɟɧɨ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ 
ɞɟɤɨɪ   ɿ  ɹɤɚ  ɣɨɝɨ  ɪɨɥɶ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ɫɩɟɪɲɭ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ  ɭ  ɦɨɜɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɞɟɤɨɪɭ   ȼ  ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ  ɩɿɞ  ɞɟɤɨɪɨɦ  ɪɨɡɭɦɿɥɢ  ɳɨɫɶ  ɛɿɥɶɲɟ  
ɧɿɠ  ɩɪɨɫɬɨ  ɩɪɢɤɪɚɫɚ   ȼ  ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ  ɡ  ɥɚɬɢɧcɶɤɨʀ  ³GHFRU´  ɨɡɧɚɱɚɽ  ɩɪɢɫɬɨɣɧɿɫɬɶ  
ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ   ɞɨɫɬɨɣɧɿɫɬɶ   ³Ⱦɿɽɫɥɨɜɨ  ³GHFRUDUH´  ɨɡɧɚɱɚɽ  ³ɩɪɢɤɪɚɲɚɬɢ´  ɜ  ɫɟɧɫɿ 
³ɜɨɡɜɟɥɢɱɭɜɚɬɢ   ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɬɢ´   ɧɚ  ɜɿɞɦɿɧɭ  ɜɿɞ  ³RrnDUH´     ³ɩɪɢɤɪɚɲɚɬɢ´  ɜ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ  ³ɩɨɫɬɚɱɚɬɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ   ɨɫɧɚɳɭɜɚɬɢ   ɨɡɛɪɨɸɜɚɬɢ´   Ɍɨɠ   ɹɤɳɨ 
ɪɢɦɫɶɤɨɦɭ  ɥɟɝɿɨɧɟɪɭ  ɛɭɥɨ  ɩɨɬɪɿɛɧɨ  ³RUQDPHQWXP´     ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ   ɹɤɟ  ɦɨɝɥɨ 
ɛɭɬɢ ɜɟɥɶɦɢ ɞɨɪɨɝɢɦ  ɩɪɢɤɪɚɲɟɧɢɦ ɝɪɚɜɿɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɤɚɪɛɭɜɚɧɧɹɦ  ɚɥɟ ɩɟɪɲ ɡɚ 
ɜɫɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɥɨ ɨɯɨɪɨɧɹɬɢ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɛɨɸ  ɬɨ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɪɿɭɦɮɭ 
ɩɨɤɥɚɞɚɜɫɹ ± ³'HFRUXP´  ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɨ ɛɚɝɪɹɧɭ ɦɚɧɬɿɸ ɬɪɿɭɦɮɚɬɨɪɚ  
ɥɚɜɪɨɜɢɣ ɜɿɧɨɤ  ɬɪɿɭɦɮɚɥɶɧɿ ɚɪɤɢ ɿ ɤɨɥɨɧɢ  ɯɨɞɢ ɿ ɜɫɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɪɿɭɦɮɭ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭɪɨɱɢɫɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ´> @  

Ɋɢɦɫɶɤɢɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ȼɿɬɪɭɜɿɣ  ɚɜɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚɬɭ ³Ⱦɟɫɹɬɶ ɤɧɢɝ 
ɩɪɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ´  ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɬɟɪɦɿɧ ɞɟɤɨɪ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɲɟɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   2UGLQDWLR   ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ   ɩɨɪɹɞɨɤ   
Dispositio (ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɨɫɧɨɜɚ   (XU\WKPLD  ɟɜɪɢɬɦɿɹ   6\PPHWULD  ɫɢɦɦɟɬɪɿɹ   
'HFRU   ɞɟɤɨɪ   ɬɚ  'LVWULEXWLR   ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ    ɍ  ɰɶɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɧɚɫ  ɰɿɤɚɜɢɬɶ 
ɟɜɪɢɬɦɿɹ   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɧɚ  ɮɚɫɚɞɿ 
ɛɭɞɢɧɤɭ   ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿɫɬɶ  ɞɟɤɨɪɭ   ɩɨɽɞɧɭɜɚɧɧɹ  ɜɨɽɞɢɧɨ  ɣɨɝɨ  ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ  cɚɦ 
ɞɟɤɨɪ  ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ  > @  Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ   ɳɨ  ɟɜɪɢɬɦɿɹ  ɽ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ   ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɞɟɤɨɪ     
ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɭɞɿɜɥɿ  ɹɤɚ ɦɚɽ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɛɭɞɿɜɥɿ  ɳɨɛ ɛɭɬɢ 
ɡ ɧɟɸ ɽɞɢɧɢɦ ɰɿɥɢɦ  ȼ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ȼɿɬɪɭɜɿɹ ɞɟɤɨɪ   ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ 
ɛɭɞɿɜɥɿ  ɛɟɡ  ɞɟɮɟɤɬɿɜ   ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ  ɭ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ  ɦɚɧɟɪɿ  ɬɚ  ɫɬɢɥɿ   ȼɿɧ  ɨɤɪɟɫɥɢɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɤɨɪɭ  ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɨɪɹɞɨɤ  ɞɟɬɚɥɿ ɥɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɿɝɭɪɧɿ  ɦɨɬɢɜɢ  ɡ  ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ   ɿɫɬɨɪɿʀ  ɱɢ  ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ   ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɦɟɬɭ  ɫɬɚɧ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɭɞɿɜɥɿ > @   

ɍ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ  Irmscher        ɡ ɝɪɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ  
ɦɢ  ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ  ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ³RUQDPHQW´  ɬɚ  ³GHFRUDWLRQ´  ɡɚ  ɫɜɨɽɸ  cɭɬɧɿɫɬɸ  ɽ 
ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɢɦɢ  ɧɿɠ ɩɪɨɫɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɩɪɢɤɪɚɲɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ  ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ 
ɡ ɝɚɪɧɢɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ  ɭ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ  ɩɨɪɹɞɤɭ   ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ  ɱɢ  ɲɬɭɱɧɨɝɨ   
ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɬɚ ɤɪɚɫɢ > @  
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Ʌɟɨɧ  Ȼɚɬɬɿɫɬɚ  Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ  ɜ ɫɜɨʀɣ  ɩɪɚɰɿ  ³Ⱦɟɫɹɬɶ  ɤɧɢɝ  ɩɪɨ  ɡɨɞɱɟɫɬɜɨ´ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ   ³Ɋɨɡɭɦ   ɦɨɠɥɢɜɨ   ɦɿɝ  ɛɢ  ɱɿɬɤɿɲɟ  ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ  ɫɩɪɚɜɠɧɸ  ɩɪɢɪɨɞɭ 
ɤɪɚɫɢ   decoration   ɣ  ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ   ornament   ɬɚ  ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ  ɧɢɦɢ   ɚɧɿɠ  ɹ  ɦɨɠɭ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɰɟ ɫɥɨɜɚɦɢ´>    @  Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ  ɞɥɹ ȼɿɬɪɭɜɿɹ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ³ɨɪɧɚɦɟɧɬɢ 
ɨɪɞɟɪɿɜ´   ɬɨɞɿ  ɹɤ  ɞɥɹ  Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ  ɨɪɞɟɪɢ  ² ɰɟ  ɨɪɧɚɦɟɧɬɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  > @  
Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ ɡɚɥɿɱɭɽ ɞɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɪɞɟɪɢ  ɚɥɟ ɣ ɭɫɟ  ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ 
³ɝɪɭɛɢɯ´  ɰɟɝɥɹɧɢɯ  ɧɟɫɭɱɢɯ  ɫɬɿɧ  ɛɭɞɿɜɥɿ   ɤɚɪɬɢɧɢ   ɮɪɟɫɤɢ   ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ  
ɧɚɫɬɢɥɢ  ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ  ɤɨɥɨɧɢ  ɤɚɩɿɬɟɥɿ  ɛɚɪɟɥɶɽɮɢ  ɩɿɥɹɫɬɪɢ   ɿ  ɳɨ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɟ  
ɩɪɨɪɿɡɢ  ɜɿɤɨɧ  ɧɿɲ ɬɚ ɞɜɟɪɟɣ   ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɪɲɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ  > @   ȱ  ɰɟ  ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ  ɣɨɝɨ  ɜɥɚɫɧɨɦɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ  ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ  ɹɤ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ   Ɇɨɠɟɦɨ  ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ   ɳɨ  ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ   Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ  ɜ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɜɤɥɚɞɚɽ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɭ   ɹɤɟ   ɧɚ  ɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ ɲɢɪɲɟ ɬɚ ɦɨɠɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ  ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ   

Ɍɚɤɟ  ɠ  ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɬɟɪɦɿɧɭ  ³ɨɪɧɚɦɟɧɬ´  ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ  ɿ  ɜ  ɤɧɢɡɿ 
ɉɚɥɥɚɞɿɨ ³ɑɨɬɢɪɢ ɤɧɢɝɢ ɩɪɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ´  ɞɟ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɚɤɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɢ  ɪɿɡɧɨɝɨ  ɦɚɫɲɬɚɛɭ   ɚ  ɣ  ɬɚɤɿ  ɧɟɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ   ɹɤ 
ɚɪɤɢ   ɞɟɪɟɜɚ   ɞɨɪɨɝɢ  ɬɚ  ɦɨɫɬɢ  > @   ɉɚɥɥɚɞɿɨ  ɜɠɢɜɚɜ  ɬɟɪɦɿɧ  ³ɨɪɧɚɦɟɧɬ´  ɛɟɡɥɿɱ 
ɪɚɡɿɜ   ɿɧɤɨɥɢ  ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ   ɳɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɫɥɨɜɚ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɭ  ɬɨɦɭ  ɫɟɧɫɿ   ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɟɨɪɿʀ Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ  Ɉɞɧɚɤ  ɧɟɦɚɽ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ  ɱɢ ɡɚ ɡɚɞɭɦɨɦ ɉɚɥɥɚɞɿɨ 
ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɥɨ ɦɚɬɢ ɳɨɪɚɡɭ ɬɚɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ  ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɬɚɤɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɡɚɬɭɦɚɧɸɽ  ɣɨɝɨ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ  ɰɶɨɝɨ  ɬɟɪɦɿɧɭ   Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ  ɰɟ  ɫɥɨɜɨ 
ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ  ɹɤ  ³ɨɪɧɚɦɟɧɬ´   ɚɥɟ  ɜ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɭɥɨ  ɛ ɞɨɪɟɱɧɿɲɟ 
ɜɠɢɜɚɬɢ ³ɞɟɤɨɪ´ ɱɢ ɿɧɲɿ ɫɥɨɜɚ > @   

ȼ  ɟɩɨɯɢ  Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ   ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ  ɜ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɞɟɤɨɪ  ɜɤɥɚɞɚɥɢ  ɨɛɪɚɡɧɟ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ  ɣɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨʀ  ɮɭɧɤɰɿʀ   ɣɨɝɨ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɡ  ɯɭɞɨɠɧɿɦ  ɬɜɨɪɨɦ  ɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ >  @  

ɇɚ  ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ  ɟɬɚɩɿ  ɨɪɧɚɦɟɧɬ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɹɤ  ɩɪɢɤɪɚɫɚ   ɭɡɨɪ   ɜɿɡɟɪɭɧɨɤ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɢɬɦɿɱɧɨɦɭ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɤɨɬɪɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ  ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ  ɪɹɞ  ɚɛɨ  ɪɚɩɨɪɬ   ɹɤɢɣ  ɩɪɢɤɪɚɲɚɽ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɚɛɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  >  @   Ƀɨɝɨ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ   ɯɭɞɨɠɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ  ɫɬɚɜɥɹɬɶ  ɜ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ  ɜɿɞ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɮɨɪɦɢ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɪɟɱɿ   Ƚɟɧɟɡɢɫ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ  ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ  ɞɨ  ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ   ɜ  ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ 
ɪɚɯɭɧɤɭ ± ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ >  @  

Ɉɬɨɠ   ɞɟɤɨɪ  ɬɚ  ɨɪɧɚɦɟɧɬ  ɽ  ɛɥɢɡɶɤɿ  ɡɚ  ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɥɢɲɟ  ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ   Ⱦɟɤɨɪ  ± ɛɿɥɶɲ  ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ  ɨɞɢɧɢɰɹ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɮɚɫɚɞɭ ɛɭɞɿɜɥɿ  ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɹɤ ɨɞɧɭ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ  

ɉɿɞɯɨɞɹɱɢ  ɞɨ  ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɞɟɤɨɪ   ɝɨɜɨɪɢɦɨ  ɩɪɨ  ɬɟ   ɳɨ  ɡ  ɞɚɜɧɿɯ 
ɞɚɜɟɧ ɞɟɤɨɪ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɜ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  Ɂɨɤɪɟɦɚ  ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɮɭɧɤɰɿɸ 
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ɫɢɦɜɨɥɭ  ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɹɤ ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ  

ȼ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɞɟɤɨɪɨɦ ɧɚɡɢɜɚɽɦɨ ɬɚɤɿ 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿʀ  ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɩɪɹɦɨ 
ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɧɚɱɟɛɬɨ ɩɪɢɜɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɡɡɨɜɧɿ ɚɩɟɥɸɸɱɢ ɧɚ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɰɿɥɥɸ ʀʀ ɩɪɢɤɪɚɫɢ >  @  

ȼ  ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɿ   ɭ  ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭ  ɡɧɚɱɟɧɧɿ   ɹɤɟ  ɮɿɝɭɪɭɽ  ɜ  ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ  
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ   ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ  ɞɟɤɨɪ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ  ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɪɢɤɪɚɫ  ɫɩɨɪɭɞɢ  ɚɛɨ  ɜɢɪɨɛɭ   Ⱦɨ  ɬɚɤɨʀ  ɞɭɦɤɢ 
ɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹ  ɉ  Ȼɟɡɪɨɞɧɢɣ [14]   ȱ  Ȼɚɬɨɪɟɜɢɱ  ɬɚ  Ɍ  Ʉɨɡɠɢɰɟɜɚ  >  @   ə  Ɂɚɩɚɫɤɨ 
>  @   Ⱥ  ȱɝɧɚɬɤɿɧɚ  >  @   Ⱥ  Ɇɚɪɞɟɪ >  @   ɋ  ɇɢɱɤɚɥɨ  >  @   Ⱥ  ɉɚɪɬɢɧɚ  >  @  
Ⱥ  ɉɚɫɿɱɧɢɣ >  @  ȼ  Ɍɢɦɨɮɿɽɧɤɨ >  @  

ȼ  ɩɪɚɰɿ  ³Lustrowana Encyklopedia dla Wszystkich. Architektura i 
budownictwo´  ɬɟɪɦɿɧ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ  ɞɟɤɨɪ  ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ  ɹɤ  ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɨɛ¶ɽɤɬɚ   ɚ  ɫɚɦɟ   ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɨɸ   ɦɚɥɹɪɫɬɜɨɦ  ɬɚ  ɿɧɲɢɦɢ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ  ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɛɭɞɿɜɥɿ [21]. 

ȱɧɲɢɣ  ɚɜɬɨɪ  ɜɤɚɡɭɽ   ɳɨ  ɞɟɤɨɪ  ± ɰɟ  ³ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ  ɪɿɞ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  
ɯɭɞɨɠɧɿɣ  ɫɟɧɫ  ɹɤɨʀ  ɩɨɥɹɝɚɽ  ɭ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɡ  ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ  ± 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ   ɨɛ¶ɽɦɨɦ   ɦɚɫɨɸ   ɩɥɨɳɢɧɧɿɫɬɸ   ɮɨɪɦɚɬɨɦ   ɹɤɿɫɬɸ  ɨɡɞɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ± ʀʀ ɬɨɧɨɦ  ɤɨɥɶɨɪɨɦ  ɬɟɤɫɬɭɪɨɸ  ɮɚɤɬɭɪɨɸ´ > @.  

Ɂɨɤɪɟɦɚ   ɋ  ɉɨɩɚɞɸɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ  ɞɟɤɨɪ  ɭ  ɡɧɚɱɟɧɧɿ  ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɹɤɢɣ  ɡ  ɨɞɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ   ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ   ɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ  ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɮɨɪɦɢ   ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɶ  ɭ  ɧɟʀ  ɡɡɨɜɧɿ   Ɂ  ɿɧɲɨʀ  ɫɬɨɪɨɧɢ  
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɬɪɟɛɿ   ɜ ɬɨɦɭ  ɳɨ ³ɞɨɪɟɱɧɨ´ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ  ɛɭɞɿɜɥɿ   ɜɿɧ  ɫɬɚɽ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ  ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ  ɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ   ɩɪɢɪɨɞɧɨ   ɧɚɱɟ  ɜɢɪɨɫɬɚɽ  ɡ  ɧɟʀ  ɿ  ɜ  ɰɿɣ  ɫɜɨʀɣ  ɹɤɨɫɬɿ  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɥɨɝɿɰɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ >13]. 

ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ  Ɍ  Ɉɤɭɧɽɜɚ  ɚɧɚɥɿɡɭɽ  ɞɟɤɨɪ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɹɤ  ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɨɪɭɞɢ   ɧɚɞɿɥɟɧɨʀ  ɥɢɲɟ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɸ  ɮɭɧɤɰɿɽɸ   ɚɥɟ  ɹɤ  ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɬɟɤɫɬ  ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɛɢɪɚɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɿɞɟʀ ɬɚ ɫɟɧɫ ɤɭɥɶɬɭɪɢ  ɿ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɬɢ ʀʀ 
ɡɨɜɧɿ >  @  

Ɂɧɚɯɨɞɢɦɨ  ɬɚɤɨɠ  ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ  ɞɟɤɨɪɭ  ɜ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ   ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ  ɬɚ  ɫɬɢɥɸ   ɩɨɽɞɧɭɸɱɢ  ɪɿɡɧɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ   ɦɟɛɥɿ  ɬɚ  ɩɪɟɞɦɟɬɢ   ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɿɧɬɟɪ¶ɽɪɭ >  @  

ȼ ɤɧɢɡɿ ³ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ´ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ  ɳɨ ɜ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ  ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɚɛɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɞɟɤɨɪɭ    ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ  ɜɢɞɢ  ɬɟɯɧɿɤ   ȼɨɞɧɨɱɚɫ  ɭ  ɬɜɨɪɚɯ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ɞɟɤɨɪ  ɧɿɤɨɥɢ  ɧɟ  ɿɫɧɭɽ  ɜ  ɱɢɫɬɨɦɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ   ɜɿɧ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ  ɡ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ  ɿ  ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ   ɜ  ɨɫɧɨɜɿ  ɥɟɠɢɬɶ 
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɤɪɚɫɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ɧɟɸ >  @  Ɇɨɠɟɦɨ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ  ɿ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɱɢ  ɳɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ ɣɞɟ ɜ ɩɚɪɿ  ɡ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɛɭɞɿɜɥɿ  

Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ  ɞɚɧɨɝɨ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ  ɲɢɪɨɤɢɣ   ɳɨ  ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ  ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɱɿɬɤɨɝɨ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ  ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ   ɽɞɢɧɨʀ  ɫɩɿɥɶɧɨʀ  ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɭ   ȱ  ɬɨɦɭ   ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   ɡɨɤɪɟɦɚ  ɡ 
ɩɨɡɢɰʀʀ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɭ   ɚ  ɬɚɤɨɠ ɜ  ɚɫɩɟɤɬɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɭ  ɤɿɧɰɹ  ;,;     ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏ  ɫɬ   Ɉɫɤɿɥɶɤɢ  ɜ  ɰɟɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ ɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɜ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ³ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ´  

ȼɢɫɧɨɜɨɤ   Ɉɬɠɟ   ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ   ɜɞɚɥɨɫɹ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɡɦɿɫɬ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɭ  ɬɚ  ɣɨɝɨ  ɪɨɥɶ  ɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  Ɂɨɤɪɟɦɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ  

  ɽ  ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɮɚɫɚɞɭ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɬɚ  ɨɡɞɨɛɥɸɜɚɥɶɧɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ   

 ɜɢɫɬɭɩɚɽ  ɹɤ  ɫɢɫɬɟɦɚ  ɩɪɢɤɪɚɫ  ɜ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɹɤɨɝɨ  ɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɪɢɤɪɚɫ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ   ɹɤ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ  ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɭ   ɣɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ   ɡ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɸ  ɮɨɪɦɨɸ   ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ  ɬɚ  ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ  ɦɿɠ  ɧɢɦɢ  
ɳɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬ  

  ɦɚɽ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɟɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɪɨɥɶ   
 ɧɟɫɟ  ɜ  ɫɨɛɿ  ɨɛɪɚɡɧɟ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɿ  ɽ  ɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɦɚɫɢ 

 ɮɨɪɦɢ    
 ɜɢɤɨɧɭɽ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ  ɮɭɧɤɰɿɸ  ɬɚ  ɜɢɫɬɭɩɚɽ  ɹɤ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ɡɚɫɨɛɿɜ 

ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɛɭɞɿɜɥɿ   ȼɨɞɧɨɱɚɫ  ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɥɿ  

 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
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ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ  ɭ    ɬ  ɋɉɛ   Ⱥɡɛɭɤɚ-ɤɥɚɫɫɢɤɚ        Ɍ         ɫ  

2. ȼɢɬɪɭɜɢɣ   Ⱦɟɫɹɬɶ  ɤɧɢɝ  ɨɛ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ     ɉɟɪ   ɫ  ɥɚɬ   Ɇ    ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɜɫɟɫɨɸɡɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  0&0;;;9,  332 ɫ.  

3. Massey J. Ornament and Decoration / Edited by Graeme Brooker and Lois 
Weinthal The HA the of in archi and HD book terior tecture design. London. Pub. 
Bloomsbury Academic, 2013. P. 497 ± 636 

4. Koller M. The decorative in urban Vienna: Its preservation. Studies in 
Conservation .Vienna, 2013. Vol. 58, No. 3. P. 159-175 

5. Alberti L. B. On the Art of Building in Ten Books. J. Rykwert, N. Leach & R. 
Tavernor (Trans.). Massachusetts: MIT Press, 1988. 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

79

6. Ⱥɥɶɛɟɪɬɢ  Ʌ  Ȼ   Ⱦɟɫɹɬɶ  ɤɧɢɝ  ɨ  ɡɨɞɱɟɫɬɜɟ     ɉɟɪ   ɫ  ɢɬɚɥ   Ɇ    ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ         

7. Farrell G., Ornament: Semantics and Tectonics for Contemporary Urban 
Architecture (Unpublished Master thesis). University of Cincinnati, Cincinnati, USA, 
2005. Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_N
UM:ucin1115929765 (ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: 24.02.2019) 

8. Fatemeh Ahani, Iraj Etessam, Seyed Gholamreza Islami The Distinction of 
Ornament and Decoration in Architecture. Journal of Arts & Humanities (JAH), 
2017. Vol. 06. Issue 06. P. 24 ± 34. DOI:http://dx.doi.org/10.18533/journal.v6i5.1188 

9  Palladio, A. The four Books on Architecture. Robert Tavernor & Richard 
Schofield (Trans.). Cambridge Massachusetts: MIT Press paperback edition, 2002. 

10. Ɍɢɦɨɮɿɽɧɤɨ, ȼ. ȱ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɿ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ: Ɍɟɪɦɿɧɢ ɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ. Ʉ   ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ            ɫ  
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17. ɋɥɨɜɚɪɶ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɯ  ɬɟɪɦɢɧɨɜ   Ɇɟɬɨɞ   ɩɨɫɨɛ      ɉɨɞ 
ɨɛɳɟɣ ɪɟɞ  ɞ-ɪɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɩɪɨɮ  ɂ  Ⱥ  ɂɝɧɚɬɤɢɧɚ  Ʉ   ɍɋɏȺ       

18. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ   Ʉɨɪɨɬɤɢɣ  ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ     ɉɿɞ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ  ɪɟɞ  
Ⱥ  ɉ  Ɇɚɪɞɟɪɚ  Ʉ   Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤ            ɫ  

19. ɇɢɱɤɚɥɨ  ɋ  Ⱥ   Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ   Ʉɨɪɨɬɤɢɣ  ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ  ɫɥɨɜɧɢɤ  
Ʉ  ³Ʌɢɛɿɞɶ´        

20. ɉɚɪɬɢɧɚ Ⱥ    Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ  ɬɟɪɦɢɧɵ   ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ  ɫɥɨɜɚɪɶ   Ɇ   
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ            ɫ  

21. Ilustrowana Encyklopedia dla Wszystkich. Architektura i budownictwo / 
Witold Szolginia wydanie drugie zmienione. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 
Warszawa, 1982. 
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     Ɉɤɭɧɟɜɚ Ɍ  ɂ   ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɞɟɤɨɪɚ  ɪɭɫɫɤɨɝɨ  ɦɨɞɟɪɧɚ  
ɞɢɫ  «  ɤɚɧɞ   ɢɫɤɭɫɫɬ              ± ɬɟɨɪɢɹ  ɢ  ɢɫɬɨɪɢɹ  ɤɭɥɶɬɭɪɵ  Ɇɨɫɤɜɚ, 2009. 
200 ɫ. 

23. Harris M., 2006. Dictionary of Architecture and Construction, fourth edition. 
McGraw-Hill Professional  

24. Ɇɨɪɚɧ  Ⱥɧɞɪɢ  ɞɟ   ɂɫɬɨɪɢɹ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ  ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ   Ɉɬ 
ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ / ɋ  ɩɪɢɥ  ɫɬ  ɀ  Ƚɚɫɫɢɨ-Ɍɚɥɚɛɨ ɨ ɞɢɡɚɣɧɟ  
ɉɟɪ  ɫ ɮɪ  Ɇ  ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ            ɫ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

ɉɨɧɤɚɥɨ  ɋɨɥɨɦɿɹ  ȱɝɨɪɿɜɧɚ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ  ɞɢɡɚɣɧɭ  ɬɚ  ɨɫɧɨɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ³Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ´  

Ⱦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɥɭɦɚɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ 
³ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɤɨɪ´  

ȼ  ɫɬɚɬɶɟ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɟ  ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɚɧɚɥɢɡɚ  ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ  ɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ  ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ  ɢ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɩɨɧɹɬɢɟ  ³ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ  ɞɟɤɨɪ´   ȼ  ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ 
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ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɟɤɨɪ  ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɟɝɨ ɪɨɥɢ 
ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ  ɞɟɤɨɪ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɧɢɣ ɞɟɤɨɪ  ɩɨɧɹɬɢɟ  
 

Abstract 
Solomiia Ponkalo, Assistant, Department of Design and Architecture 

Fundamentals, Lviv Polytechnic National University.  
The issue of terminological and explanatory content of the concept of 

³DUFKLWHFWXUDO GHFRU´  
Based on the bibliographic analysis of foreign and Ukrainian literature, the 

article examines historical and theoretical studies of the concept of ³DUFKLWHFWXUDO 
GHFRU´  ,Q SDUWLFXODU  WKH PDLQ PHDQLQJ RI WKH FRQFHSW RI ³GHFRU´ LV GHWHUPLQHG DQG 
studied from the perspective of the problem of its role in the architecture. 

At different stages of development of the architecture, decor played an important 
role in formation of shapes of buildings. Accordingly, discussion of decor was almost 
always the main topic of architectural discourses. However, the research of key texts 
on architecture shows a lack of a precise definition of decor and its functions in the 
architecture that could give a clear idea of its nature. 

The scope of this concept is so wide that it is difficult to reach an affirmative 
understanding and a general consensus on the definition of the concept of 
architectural decor in the architecture. In connection therewith, this article intends to 
combine the views of different scholars and methods of using of this term in texts on 
architecture and art history, including dictionaries and encyclopedias. As a result, we 
were able to characterize its main content. The article also examines the concept from 
the lexicological point of view, outlining the difference between ornament and decor. 

In general, the concept of decor encompasses processes of architectural 
development and traditions of a certain period, what characterizes the architectural 
decor as an important style-forming element being in unity with the three-
dimensional composition, emphasizing its expressiveness and carrying specific 
information. 

Key words: decor, architecture, architectural decor, concept. 
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ɉɊɈȽɊȿɋɂȼɇȱ ɆȿɌɈȾɂ ɋɌȼɈɊȿɇɇə ȿɎȿɄɌɂȼɇɈȽɈ 

ɉɊɈɋɌɈɊɍ ȾɅə ɁȺɇəɌɖ ȿɄɋɌɊȿɆȺɅɖɇɂɆɂ ȼɂȾȺɆɂ ɋɉɈɊɌɍ ɇȺ 
ɉɊɂɄɅȺȾȱ ɋɄȿɃɌ-ɉȺɊɄȱȼ 

 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɭ  ɫɬɚɬɬɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ  ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-

ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ ɬɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ  ʀɯ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɯ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ   

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɞɢɡɚɣɧ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ   ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝ, ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ  
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɪɬ  ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɚɪɤ  

 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɬɟɦɢ  ɍ  ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦ ɪɢɬɦɨɦ ɠɢɬɬɹ  ɜ  ɭɦɨɜɚɯ 

ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  ɫɭɱɚɫɧɚ  ɥɸɞɢɧɚ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ   ɹɤɨɝɨ  ɦɨɠɧɚ  ɞɨɫɹɝɬɢ ɲɥɹɯɨɦ  ɡɚɧɹɬɶ  ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɫɩɨɪɬɭ  ɋɟɪɟɞ ʀɯ ɱɢɫɥɚ ɜɟɥɢɤɭ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɶ ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɞɨ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ 
[18]. 

ȱɡ  ɫɚɦɨɝɨ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝ  ɚɫɨɰɿɸɜɚɜɫɹ  ɹɤ  ɜɭɥɢɱɧɢɣ  
ɜɿɥɶɧɢɣ  ɧɟɮɨɪɦɚɬɧɢɣ ɫɩɨɪɬ ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ  ɬɪɟɧɟɪɫɶɤɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ  ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɿ [8]. ɇɚ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɢɣ ɱɚɫ  ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɩɨɪɬɭ  ɧɚɫɬɚɜ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ  
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɪɬɭ  

Ɋɚɡɨɦ  ɡ  ɰɢɦ   ɩɪɨɰɟɫ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  

ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ  ɳɨ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  ɞɥɹ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɿɜ  ɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ  ɲɥɹɯɢ  ʀɯ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ȼ  ɍɤɪɚʀɧɿ  ɜɟɥɢɤɨɸ  ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ  ɽ  ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ ɩɨ ɜɫɿɣ ɤɪɚʀɧɿ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ʀɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɡɚɩɢɬɚɦ ɝɪɨɦɚɞɢ > @. 

Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨʀ  ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ  ɞɥɹ  ɫɩɨɪɬɭ   ɦɿɫɬɢɬɶ  ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ 
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ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɧɟ ɦɚɽ ɠɨɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɶ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɭ  ɡɨɤɪɟɦɚ  ɫɤɟɣɬ-
ɩɚɪɤɿɜ  

ɉɪɨɬɟ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɹɤ ȼ  ɋ  Ɇɢɯɚɣɥɨɜ [4]  Ⱦ  ȼ  Ɉɥɶɲɚɧɫɶɤɢɣ [5], ɭ 
ɫɜɨʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɪɢɫɢ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ ɹɤ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ  ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɬɚɤɿ  ɧɚɭɤɨɜɰɿ  ɹɤ  Ɋ   Ʌ   Ⱥɥɥɭɦ [10]   ȼ   ȼ   ȿɜɟɪɟɬɬ [15]   ɋ   Ɏɪɿɦɚɧ [16], 
Ⱦ  Ⱦɠɨɧɫɨɧ [17] ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  ɳɨ 
ɦɚɽ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  

Ɇɟɬɚ  ɿ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɫɬɚɬɬɿ   ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ  ɞɨɫɜɿɞ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɞɨɫɜɿɞ  ɤɚɬɚɧɧɹ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɿɜ  ɭ  ɫɤɟɣɬ-
ɩɚɪɤɚɯ  ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɢɫɢ   ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ  ʀɯ  ɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ  ɭ  ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ   ɇɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ. 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɟɬɚɥɶɧɟ  ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɞɪɨɛɢɰɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ  ɿɡ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɦɚɽ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɭ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ  

ɋɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝ  ɦɨɠɧɚ  ɨɩɢɫɚɬɢ  ɹɤ  ɦɟɬɚɮɨɪɭ  ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  [12, 16]  ɳɨ  ɹɜɥɹɽ  ɫɨɛɨɸ ɦɨɥɨɞɿɠɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ  ɬɟɱɿɸ  
ɹɤɚ  ɡɚɩɨɥɨɧɹɽ  ɫɜɿɬ  ɡ  ɤɨɠɧɢɦ  ɞɧɟɦ  ɜɫɟ  ɛɿɥɶɲɟ ɭ  ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɿɡ  ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɉɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɨɪ ɭ      ɪɨɰɿ >  @  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɞɨ  ɱɢɫɥɚ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɯ  ɜɢɞɿɜ  ɫɩɨɪɬɭ ɭ  ɦɨɥɨɞɿ   ɹɤ ɧɚɣɛɚɠɚɧɿɲɢɣ  ɞɥɹ 
ɡɚɧɹɬɶ  ɭ ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ [1]. 

ɋɟɪɟɞ  ɿɧɲɢɯ  ɜɢɞɿɜ  ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɩɨɪɬɭ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝ  ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ 
ɜɟɥɢɤɨɸ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ  ɣɨɝɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ   ɳɨ  ɮɨɪɦɭɸɬɶ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ 
ɫɜɿɬɨɜɭ  ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɭ   ɐɟ  ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ  ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ  ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢ   ɹɤɚ  ɜɢɪɿɡɧɹɽ  ʀʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ  ɜɿɞ  ɿɧɲɢɯ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ   ɧɨɪɦɢ   ɬɪɚɞɢɰɿʀ   ɨɞɹɝ   ɦɭɡɢɤɚ  
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ  ɝɪɚɮɿɬɿ   Ⱦɚɧɚ  ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɬɚ  ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ  ɞɨ  ɿɧɲɢɯ  ± ɚɤɬɢɜɧɢɣ  ɩɨɲɭɤ  ɫɜɨɝɨ  ©əª   ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɬɪɢɜɨɝɢ  ɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ  >4,  @  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɹɤ ɦɿɫɰɟ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ  ʀɯ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɡɚɧɹɬɶ ɫɩɨɪɬɨɦ  

ȿɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿ ɜɢɞɢ ɫɩɨɪɬɭ  ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  ɿɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ  ʀɯ  ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ  ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ   ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɪɨɛɥɹɬɶ  ɦɨɠɥɢɜɢɦ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ  ɫɦɿɥɢɜɢɯ  ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɢɯ  ɪɿɲɟɧɶ   əɤ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ± ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɧɨɜɢɯ  ɬɪɸɤɿɜ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɤɚɜɢɯ ɬɪɟɤɿɜ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɚɦɢ. 

Ɂɚɦɿɫɬɶ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  ɞɥɹ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ  ɞɚɧɨʀ  ɬɟɱɿʀ  ɛɭɥɢ  ɞɜɿ  ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ± ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ©ɡɧɚɣɞɟɧɿª ɬɚ ©ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿª > 7]. 
ȼɟɥɢɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬ  ɳɨ ɿ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿ ɱɚɫɢ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶ 
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ɩɟɪɟɜɚɝɭ  ɫɚɦɟ  ©ɡɧɚɣɞɟɧɢɦª  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɚɦ  - ɰɟ  ɜɭɥɢɰɿ   ɬɨɪɝɨɜɿ  ɩɥɨɳɿ  ɡ  ʀɯ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɽɦ  ɬɚ  ɿɧ   ɱɟɪɟɡ  ɞɟɮɿɰɢɬ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ  ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ  ɬɚ  ɡɪɭɱɧɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ  

Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɟɬɚɩɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɦɿɫɬɚ  ɛɭɞɟ  ɩɟɪɟɯɿɞ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɿɜ  ɞɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  

ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ  ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ  ɞɨɫɜɿɞ   ɦɨɠɧɚ  ɡɪɨɛɢɬɢ  ɜɢɫɧɨɜɨɤ  
ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ ± ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɿɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ  ɪɢɫ     

 

 

Ɋɢɫ     ɋɤɟɣɬ-ɩɚɪɤ ɜ Ȼɟɪɟɡɿɜɰɿ  Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ  ɍɤɪɚʀɧɚ > @  

 
Ⱦɚɧɟ  ɪɿɲɟɧɧɹ  ɽ  ɱɚɫɬɢɦ  ɫɟɪɟɞ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ   ɬɨɦɭ  ɳɨ 

ɩɪɨɰɟɫ  ʀɯ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɡɧɚɱɧɨ  ɩɪɨɫɬɿɲɢɣ  ɬɚ  ɧɟ  ɜɢɦɚɝɚɽ  ɡɧɚɱɧɢɯ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɡɚɬɪɚɬ  ɧɚ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ  Ⱥɥɟ  ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ  ɬɚɤɢɯ  ɩɚɪɤɿɜ  ɫɬɚɽ  ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ  ɳɟ  ɨɞɧɿɽʀ  ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ - ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɿ   Ⱦɚɧɚ  ɧɚɡɜɚ 
ɨɩɢɫɭɽ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɢ   ɳɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ   ɹɤ  ɫɩɨɫɿɛ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ  ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ  ɞɨ  ɞɚɧɨɝɨ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  > 7@   Ɉɞɧɚ  ɡ  ɩɪɢɱɢɧ 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɜ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɿ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ  ± ɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɟ  ɝɪɚɮɿɬɿ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɭ 
ɬɟɦɚɬɢɤɭ  Ɍɚɤ  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɩɟɪɟɫɿɱɧɚ ɥɸɞɢɧɚ  ɳɨ ɧɟ ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ  
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ  ɝɪɚɮɿɬɿ  ɚɛɨ  ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ  ©ɽ-ɧɟɦɚɽª   ɚɛɨ ɠ ɥɢɲɟ ɨɰɿɧɸɽ  ʀɯ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɹɤ 
ɜɚɧɞɚɥɿɡɦ   ɑɚɫɬɨ   ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ  ɜ  ɬɚɤɢɣ  ɫɩɨɫɿɛ  ʀʀ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɜɚɝɭ ɬɚ ɫɭɦ ɡɚ ɤɭɦɢɪɨɦ, ɹɤɨɝɨ ɧɟɦɚɽ ɫɟɪɟɞ ɠɢɜɢɯ  ɏɨɱɚ  
ɧɟɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ  ɽ  ɧɚɩɢɫɢ   ɹɤɿ  ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ  ɨɫɨɛɢɫɬɭ  ɧɟɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ  ɹɤɨɝɨɫɶ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɱɢ ɿɧ  [17].  

Ɍɨɦɭ  ɜɞɚɥɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ  ɛɭɞɟ ɧɚɞɚɧɧɹ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɜ  ɤɚɬɚɧɧɿ  ɧɚ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɿ   ɚɥɟ  ɿ  ɜ  ɝɪɚɮɿɬɿ-ɪɨɡɩɢɫɿ  ɱɚɫɬɢɧ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ   ɚɛɢ  ɧɟ  ɡɪɨɳɭɜɚɬɢ  ɩɨɬɹɝ  ɞɨ  ɜɚɧɞɚɥɿɡɦɭ  ɫɟɪɟɞ  ɣɨɝɨ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɫɬɢɯɿɣɧɟ  ɪɨɡɮɚɪɛɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ  ɹɤɿɫɬɶ  ɩɨɜɟɪɯɧɿ  ɞɥɹ 
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ɤɚɬɚɧɧɹ ɬɚ  ɩɿɞɜɢɳɭɽ  ɪɢɡɢɤ  ɬɪɚɜɦɭɜɚɧɧɹ  Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɦɨɠɧɚ  ɜɢɞɿɥɹɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɝɪɚɮɿɬɿ  ɳɨɛ ɤɨɠɟɧ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɿɝ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɥɿɞ 
ɫɜɨɝɨ  ©əª  ɬɚ ɛɭɬɢ  ɩɪɢɱɟɬɧɢɦ  ɞɨ  ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɿ  ɣɨɝɨ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ  ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ  ɍ  ɬɚɤɢɣ  ɫɩɨɫɿɛ  ɦɨɠɧɚ  ɡɪɨɳɭɜɚɬɢ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɚ  ɹɤ ɜɢɬɜɨɪɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  
ɳɨ  ɫɩɨɧɭɤɚɬɢɦɟ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɚ  ɨɛɟɪɿɝɚɬɢ  ɣɨɝɨ   ȼ  ɞɚɧɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɝɪɚɮɿɬɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɩɪɨɥɢɜɚɽ ɫɜɿɬɥɨ 
ɧɚ ɩɨɞɿʀ  ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɧɶɨɦɭ [17]. 

ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɞɥɹ  ɡɚɧɹɬɶ 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɦɢ  ɜɢɞɚɦɢ  ɫɩɨɪɬɭ  ± ɰɟ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ  ɿ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɱɟɪɟɡ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɱɿɬɤɨʀ  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ± ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɚɠɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ-
ɩɟɪɟɲɤɨɞ   ʀɯ  ɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɬɚ  ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ  ɧɚɛɪɢɞɥɿ  ɬɪɟɤɢ  ɞɥɹ 
ɤɚɬɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ  ɪɢɫ    [17]. 

 

 
Ɋɢɫ     Ȼɟɫɿɧ ɉɨɤɟɬ ɋɤɟɣɬ Ɍɪɟɤ  Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ >  @  

Ⱥɥɟ  ɬɚɤɚ  ɫɚɦɨɜɿɥɶɧɚ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ  ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɹɤ  ɧɚ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ  ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ȼɥɚɫɧɨɪɭɱ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ  ɿɡ  ɩɿɞɪɭɱɧɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ   ɚɧɝɥ   DIY ± Do-It-Yourself   > @   ɱɚɫɬɨ  ɡ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦɢ  ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ ɬɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɣɧɢɯ  ɩɟɪɟɲɤɨɞ-
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɿɞɞɨɧɿɜ  ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɜɿɡɤɿɜ ɿɡ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ  ɫɦɿɬɬɽɜɢɯ ɭɪɧ 
ɧɟɫɭɬɶ  ɜ  ɫɨɛɿ  ɜɢɫɨɤɢɣ  ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ  ɿ  ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤ  ɧɚ 
ɫɦɿɬɬɽɡɜɚɥɢɳɟ >     7]. 

ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɱɿɬɤɢɯ  ɪɚɦɨɤ  ɞɚɽ  ɡɦɨɝɭ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ  ɪɿɲɟɧɶ  ɿɡ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ   ɜɿɞɯɨɞɹɱɢ ɜɿɞ  ɱɿɬɤɢɯ 
ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭ  ɩɥɚɧɿ   Ɍɚɤ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɜɞɚɥɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ  ɽ 
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ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɨɤɪɭɝɥɨʀ ɮɨɪɦɢ ɿɡ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ  ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ  ɪɭɯɭ 
ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɿɜ ɩɨ  ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ  ɜɫɿɽʀ  ɫɩɨɪɭɞɢ   ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɿɬ-ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɿɡ ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɛɨɭɥɚɦɢ, 
ɩɭɥɚɦɢ), ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɽɞɢɧɢɣ ɤɪɭɝɨɜɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ  ɞɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ-ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɩɥɚɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɨɞɢɧ ɜ ɿɧɲɢɣ  ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɢ  ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  ɧɚ  ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ   ɜɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ  ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɬɪɸɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ  

ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɪɢɛɭɧ - ɦɿɫɰɶ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ 
ɞɥɹ  ɝɥɹɞɚɱɿɜ   ɹɤɿ  ɦɨɠɧɚ  ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ  ɧɚɞ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɨɦ  ɬɚ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɹɤ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ  Ⱦɚɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ 
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɞɥɹ ɝɥɹɞɚɱɿɜ  ɹɤɿ ɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɡ ɬɚɤɢɯ ɪɚɤɭɪɫɿɜ  ɹɤɿ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɢɛɭɧ  

Ɂɚɤɨɪɞɨɧɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ɫɜɿɞɱɢɬɶ   ɳɨ  ɭ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɚɯ  ɦɨɠɥɢɜɢɦ  ɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɠɨɪɫɬɤɢɯ  ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ  ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ  ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɬɪɸɤɿɜ   Ȳɯ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɹɜɥɹɽ  ɫɨɛɨɸ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɞɥɹ 
ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ > 7] 
 ɪɢɫ      

 

Ɋɢɫ     ɋɤɟɣɬɟɪɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞɭ ɡ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ 
ɋɨɦɟɪɫɟɬ  ɋɿɧɝɚɩɭɪ >  @  

ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ʀɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɞɢɡɚɣɧ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ  ɞɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ  ɬɟɦɚɬɢɤɢ  ɩɚɪɤɭ   Ɇɨɠɥɢɜɢɦ  ɽ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɿɪɧɨ-ɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɦɟɬɚɥɭ  ɮɚɧɟɪɢ ɬɚ 
ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ   Ɍɚɤɟ  ɪɿɲɟɧɧɹ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ  ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɛɟɡ  ʀɯ  ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ  ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ   Ⱦɚɧɿ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  
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əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɫɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɿ  ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ  ɧɚ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ  ɜɤɪɚɣ  ɪɿɞɤɨ 
[16@   Ⱦɥɹ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɭ  ɩɪɢɞɚɬɧɨɦɭ  ɞɥɹ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɚɦɢ  
ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɭɞɭɬɶ ɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ [13, 19]. 

Ɉɞɧɿ  ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɢ  ɩɪɚɝɧɭɬɶ  ɞɨ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɬɪɸɤɿɜ  ɧɚ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ: ɛɨɭɥɚɯ   ɪɚɦɩɚɯ   ɩɭɥɚɯ   ɚ  ɿɧɲɿ  ɧɚɞɚɸɬɶ  ɩɟɪɟɜɚɝɭ  ©ɜɭɥɢɱɧɢɦª  - 
ɩɨɪɭɱɧɹɦ   ɫɯɨɞɢɧɤɚɦ   ɪɿɡɧɢɦ ɭɫɬɭɩɚɦ   ȱɫɧɭɽ  ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  ɿɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɭɥɢɱɧɢɯ  ɬɚ ©ɜɟɪɬª 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  > 7]. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɚɪɤɢ  ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ©ɝɿɛɪɢɞɧɢɦɢª  [13]. ȿɥɟɦɟɧɬɢ 
ɞɚɧɨɝɨ  ɩɚɪɤɭ  ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ  ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɬɪɸɤɿɜ   ɚɥɟ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɬɚɤɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɥɢɲɚɽ ɛɚɠɚɬɢ 
ɤɪɚɳɨɝɨ  ɪɢɫ      

 

 

Ɋɢɫ     ɋɤɟɣɬ-ɩɚɪɤ Ⱦɿɦɛɭɥɚ  Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ >  @  

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɜɢɦɚɝɚɽ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɣɨɝɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɞɥɹ  ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ  ɩɨɬɪɟɛ  ɹɤɨɦɨɝɚ  ɛɿɥɶɲɨʀ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ȼɞɚɥɢɦ  ɪɿɲɟɧɧɹɦ  ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɡɨɧ  ɞɥɹ  ɬɢɯ, ɯɬɨ ɦɚɽ 
ɪɿɡɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɭ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ  

Ɂɚ  ɤɨɪɞɨɧɨɦ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɳɨɞɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɱɚɫɬɨ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯ ɬɪɚɜɦ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɫɬɚɬɿ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɪɚɜɦɭɜɚɥɢɫɶ [15]. 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɞɚɧɢɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɩɪɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɡ  ɦɟɬɨɸ  ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ʀɯ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɫɯɟɦɢ  ɬɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ  ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ  ɿɡ  ɧɢɡɶɤɢɦ  ɪɿɜɧɟɦ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ  ɫɥɿɞ  ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ  ɡ  ɩɟɪɟɥɿɤɭ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ   ɧɚ  ɹɤɢɯ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ 
ɬɪɚɜɦɭɜɚɥɢɫɶ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ   ɚɛɨ ɩɪɨɪɨɛɢɬɢ ʀɯ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ  ɞɢɡɚɣɧ  ɬɚ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ  ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ   ɳɨ  ɧɚ  ɪɿɜɟɧɶ  ɜɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ 
ɦɨɥɨɞɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ  ɨɤɪɿɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

89

ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ  ɩɪɢɪɨɞɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɧɚɜɤɨɥɨ   ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɿ 
ɜɢɞɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ [17]. 

ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ  ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɡɨɧɭɜɚɧɧɸ ɫɤɟɣɬ-
ɩɚɪɤɭ ɬɚ  ʀʀ  ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɚ  ɫɚɦɟ  ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɛɥɢɡɶɤɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɡɨɧ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɡ ɥɚɜɚɦɢ  ɬɿɧɶɨɜɢɦɢ ɧɚɜɿɫɚɦɢ  ɭɪɧɚɦɢ  
ɮɨɧɬɚɧɱɢɤɚɦɢ  ɡ  ɩɢɬɧɨɸ  ɜɨɞɨɸ   ɦɿɫɰɹɦɢ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ  
ɜɛɢɪɚɥɶɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧ. [19]. 

Ɍɚɤɨɠ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ  ɜɢɪɿɲɢɬɢ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɬɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ   ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɯ ɡɨɧ ɭ ɧɶɨɦɭ[18]. 

Ⱦɥɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ  ɭɜɚɝɢ  ɡ  ɛɨɤɭ  ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ  ɜɚɪɬɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɪɤɭ  ©Ⱦɢɫɧɟɣɥɟɧɞª   ɹɤɢɣ  ɡɚɯɨɩɥɸɽ  ɬɭɪɢɫɬɿɜ  ɡ  ɭɫɶɨɝɨ  ɫɜɿɬɭ   ɨɫɧɨɜɚ 
ɭɫɩɿɯɭ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɩɥɢɜɿ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɱɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ± 
ɡɿɪ  ɫɥɭɯ  ɧɸɯ  ɞɨɬɢɤ ɬɚ ɫɦɚɤ  Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɚɪɤ ɦɚɽ ɩɟɜɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɬɚ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ   ɳɨ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿɡ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ  ɧɚ  ɣɨɝɨ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɹɫɤɪɚɜɨ [2]. 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɫɤɟɣɬ-
ɩɚɪɤɭ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ [19]. 

ȼɢɫɧɨɜɤɢ  ɍ  ɯɨɞɿ  ɞɚɧɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ  ɛɭɥɢ  ɜɢɹɜɥɟɧɿ  ɬɚ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ  ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ  ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ  ɞɢɡɚɣɧɭ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ   ɳɨ  ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ  ɧɚ  ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɿ 
ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɿɜ  Ɍɚɤɨɠ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɨɥɨɞɶ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  

ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɿɜ  ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɡ ɹɤɢɯ ɽ - 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɩɪɢ  ʀɯ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ  ɬɚ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ  ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ  ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɨɫɧɨɜ  ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ  ɩɚɪɤɭ   ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɫɥɿɞ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤ  ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ  ɡ 
ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝɭ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɦɨɥɨɞɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɭ   ɨɛɢɪɚɸɱɢ  ɩɨɬɪɿɛɧɿ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ   ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ 
ɬɜɨɪɱɿ  ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ  ɜ  ɝɪɚɮɿɬɿ   Ɂɜɿɞɫɢ  ɜɢɯɨɞɢɬɶ  ɳɨ  ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤ  ɰɟ  ɧɟ  ɥɢɲɟ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɞɥɹ  ɡɚɧɹɬɶ  ɫɩɨɪɬɨɦ  ɚɥɟ ɣ ɦɿɫɰɟ  ɡɭɫɬɪɿɱɿ  ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ  ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɣ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ  

 

ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
1. ȿɪɟɦɢɧ ɂ  Ȼ    Ƚɪɭɤ Ⱦ  ȼ   Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  ɤ  ɡɚɧɹɬɢɹɦ 

ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢ  ɜɢɞɚɦɢ  ɫɩɨɪɬɚ   ɍɱɟɧɵɟ  ɡɚɩɢɫɤɢ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  ɢɦ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

ɉɪɨɤɨɩɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ  ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ   Ʉɢɟɜɫɤɢɣ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɍɤɪɚɢɧɚ  

ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɤɟɣɬ-ɩɚɪɤɨɜ  
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ȼ  ɫɬɚɬɶɟ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ  ɜɨɩɪɨɫɵ  ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɫɤɟɣɬɩɚɪɤɨɜ  ɢ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ  ɩɨ  ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ  ɢɯ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɫ  ɭɱɟɬɨɦ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɫɬɨɜ ɢ ɨɫɧɨɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ  ɞɢɡɚɣɧ  ɫɤɟɣɬɩɚɪɤɚ   ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɢɧɝ   ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ  
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ  ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɤ  

 
Annotation 

Prokopov Alexander, Associate Professor, Department of Drawing and 
Painting of Architecture Faculty, Kyiv National University of Construction and 
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Progressive methods of creating an effective space for extreme sports on the 
example of skate parks. 

The article describes the problem of absence of organizational and elaborated 
space for extreme sports. The article describes the problem of lack of organizational 
and spatial thoughtfulness of space for extreme sports. Skateboarding is a free, bold 
subculture which popularity is growing up around the world every day and is one of 
the Olympic sports. People, regardless of social status, age, religion or gender, unite 
into a single subculture of skateboarding. It has its own ideology, traditions, clothing, 
music, graffiti and a common space for extreme sports. Historically, members of this 
subculture have preferred the streets - both because of their own desire to express 
their freedom, and because of the lack of well-organized skate parks. Although it 
should be considered fair that with the development of skateboarding as a sport, the 
transition to a specially built skate park is a logical stage of its original evolution. But 
the skate parks, built without taking into account the wishes of skateboarders, do not 
cause them much admiration, but only numerous injuries and vandalism in relation to 
these spaces. Therefore, to improve this situation and strengthen the interest of 
skateboarders need to consider certain principles of improving the spatial 
organization of the skate park, including: zoning of the skate park, the maximum use 
of landscaping, to enable skateboarders to participate in the aesthetic design of the 
park with graffiti art, to control the space of the skate park with the help of modular 
elements, choose acceptable places for the location of the skate park, review the 
organization of hybrid parks and take into account the principles of organization of 
theme parks. 

Key words: skate park design, skateboarding, subculture, extreme sports, 
theme park. 
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ɬɟɨɪɿʀ   ɐɟɣ  ɮɚɤɬ  ɜɤɚɡɭɽ  ɧɚ  ɿɫɧɭɸɱɭ  ɩɪɨɝɚɥɢɧɭ  ɜ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ  ɩɨɥɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ Ɂɚɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɸ  ɨɰɿɧɤɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɣɨɝɨ  ɦɨɠɧɚ  ɜɜɚɠɚɬɢ  ɮɟɧɨɦɟɧɨɦɜ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɚɤɰɟɧɬ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɮɨɪɦɚ  ɧɨɜɿɬɧɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ. 

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  
ɇɨɜɿɬɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɤɚ   ʀʀ  ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ  ɫɟɝɦɟɧɬ  ɧɚ  ɦɟɠɿ  ɏɏ±

ɏɏȱ ɫɬ   ɡɧɚɱɧɨ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ  ɜɿɞ  ɡɪɚɡɤɿɜ   ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ  ɜ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɚɯ   ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ  ɚɥɟ ɣ ɬɢɯ  ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ  Ȼɚɝɚɬɨ ɡɿ  ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɭ ɮɨɪɦɭ   ɿ  ʀɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɧɟ ɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɡɜɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  
Ɍɚɤ  ɫɟɪɟɞ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɢ  ɜ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɹɤɢɯ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɡɚɫɿɛ   ɳɨ  ɡɧɚɱɧɨ 
ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ  ɚ ɿɧɨɞɿ ©ɜɢɩɚɞɚɽª ɿɡ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɮɨɪɦɢ  Ⱦɚɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ± ɚɤɰɟɧɬɭ. 

Ⱥɤɰɟɧɬ ɡɚ  ɫɜɨʀɦɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ  ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɞɨ  ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  
ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ  ɜɢɞɿɥɢɬɢ  ɨɛ¶ɽɤɬ  ɿ  ɩɨɫɢɥɢɬɢ  ɣɨɝɨ  ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ   ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɮɨɪɦɢ   ɳɨ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɬɚɬɭɫɭ   ɫɥɭɠɢɬɶ  ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ  ɫɟɪɟɞ  ɿɧɲɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɭ  ɦɿɫɶɤɨɦɭ  ɩɪɨɫɬɨɪɿ   ȼɿɧ 
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ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦ  ɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ  ɟɥɟɦɟɧɬɭ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɤɨɥɿɪɧɨʀ  ɚɛɨ 
ɬɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɥɹɦɢ ɱɢ ɥɿɧɿʀ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɿɽʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ. 

ȼɢɤɥɢɤɚɽ  ɩɨɞɢɜ  ɳɨ  ɬɚɤɢɣ  ɚɤɬɢɜɧɢɣ  ɡɚɫɿɛ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɹɤ  ɚɤɰɟɧɬ   ɤɨɬɪɢɣ 
ɡɚɜɟɪɲɭɽ  ɬɚ  ɜɢɞɿɥɹɽ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ  ɮɨɪɦɭ   ɧɟ  ɩɪɢɜɟɪɧɭɜ  ɭɜɚɝɭ  ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ  ɿ  ɧɟ 
ɫɬɚɜ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ  ɣɨɝɨ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ   Ɇɨɠɥɢɜɨ   ɜɿɧɽ  ɨɤɪɟɦɢɦ  ɜɢɩɚɞɤɨɦ   ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ  ɡ  ɩɪɚɜɢɥ   ɿ  ɰɟ  ɜɫɶɨɝɨ  ɥɢɲɟ  ɩɥɿɞ  ɲɬɭɱɧɨɝɨ  ɟɤɫɩɪɨɦɬɭ  ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ  ɿ ɧɟɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɿ" Ⱥɥɟ ɜɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
ɭ  ɬɨɦɭ  ɱɢɫɥɿ  ɧɨɜɿɬɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ   ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽ  ɰɟ  ɫɭɞɠɟɧɧɹ   ɧɚɞɚɸɱɢ  ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɨɛɭ  ɋɭɱɚɫɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɧɚɭɤɚ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɥɚ ɚɤɰɟɧɬ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɯ ɿ 
ɧɟ  ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ  ɣɨɦɭ  ɧɚɥɟɠɧɟɦɿɫɰɟ  ɜ  ɬɟɨɪɿʀ   ɐɟɣ  ɮɚɤɬ  ɜɤɚɡɭɽ  ɧɚ  ɿɫɧɭɸɱɭ 
ɩɪɨɝɚɥɢɧɭ  ɜ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ  ɩɨɥɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ʀʀ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  

Ɂɧɚɱɧɚ  ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ  ɭ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ  ɡɚɫɨɛɭɿ  ɣɨɝɨ  ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  ɜ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ  ɦɢɧɭɥɨɦɭ  ɬɚ  ɜ  ɞɚɧɢɣ  ɱɚɫ   ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɧɚ 
ɚɤɰɟɧɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚ ɦɟɠɿ ɏɏ±ɏɏȱ ɫɬ   ɚ 
ɬɚɤɨɠ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ  ɚɤɰɟɧɬɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɥɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ± ɭɫɟ 
ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɹɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ  

Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɽ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ  ɞɠɟɪɟɥɚ  ɡ  ɬɟɨɪɿʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɏɏ  ± 

ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏȱ ɫɬ    ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ  ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ  ɿ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ  ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ  ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ  ɭ  ɜɢɳɢɯ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɡɚɤɥɚɞɚɯ   ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ  ɋɨɸɡɭ  ɿ  ɤɪɚʀɧ   ɳɨ  ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ  ɩɿɫɥɹ  ɣɨɝɨ  ɪɨɡɩɚɞɭ   >1±14]. 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ  ɫɦɢɫɥɨɜɟ  ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɬɟɪɦɿɧɚ ©ɚɤɰɟɧɬª, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ  ɩɨɥɨɠɟɧɶ  ɫɭɱɚɫɧɢɦ  ɪɟɚɥɿɹɦ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɹɤ ɞɨ ɜɢɬɨɤɿɜ ɡɧɚɧɶ ± ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚ 
ʀɯ  ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ  ɛɚɡɨɜɿ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ  ɩɪɨ  ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ  ɋɚɦɟ ɜ ɧɢɯ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ  ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɿ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ  ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ  ɱɚɫɨɦ   ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ  ɜ  ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ  ɜɢɤɥɚɞɿ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ  ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɡ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɜɭɡɿɜ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ  Ⱥɥɨɧɨɜ ɘ  Ƚ   
ɀɢɬɤɨɜɚ ɇ  ɘ    Ɂɢɦɿɧɚ ɋ  Ȼ    ȱɜɚɧɨɜɚ Ƚ  ȱ    ȱɞɚɤ ɘ  ȼ    Ʉɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ  ɘ   
Ʉɥɢɦɟɧɸɤ Ɍ  Ɇ   Ʌɹɫɤɨɜɫɶɤɢɣ Ɉ  Ƀ   Ɇɚɥɶɝɢɧ ȼ  ȱ   Ɇɟɥɨɞɢɧɫɶɤɢɣ Ⱦ  Ʌ   
Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ȼ  ȯ    Ɉɪɥɨɜɚ ȱ. Ƚ   ɋɬɚɫɸɤ ɇ  Ƚ    ɋɬɟɩɚɧɨɜ Ɉ. ȼ    ɋɨɬɧɢɤɨɜ Ȼ  ȯ   
ɑɢɧɶ Ɏ  Ⱦ  Ʉ    ɒɚɩɨɜɚɥ ɇ  Ƚ   əɤɨɜɥɽɜ Ɇ  ȱ   >7±14@  ɬɚ  ɿɧ   Ɉɞɧɚɤ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ  ɳɨ ɜ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯ  ɜɿɞɫɭɬɧɿ  ɪɨɡɞɿɥɢ  ɚɛɨ  ɝɥɚɜɢ   ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ  ɚɤɰɟɧɬɭ   Ɍɟɪɦɿɧ  ©ɚɤɰɟɧɬª 
ɿɧɨɞɿ  ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ  ɜ  ɬɟɤɫɬɿ   ɚɥɟ  ɛɟɡ  ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɣɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɿ  ɪɨɥɿ  ɜ 
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ɩɨɛɭɞɨɜɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɮɨɪɦɢ   ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɜɩɟɪɲɨɦɭ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ  ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ  ɩɨ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  Ʉɪɿɧɫɶɤɨɝɨ ȼ  Ɏ    Ʌɚɦɰɨɜɚ ȱ  ȼ   
Ɍɭɪɤɭɫɚ Ɇ  Ɉ. ©ȿɥɟɦɟɧɬɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀª           ɜ 
Ƚɥɚɜɿ II. ©ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɿ  ɩɪɨɩɨɪɰɿʀª ɜ  ɪɨɡɞɿɥɿ  ©ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ  ɿ  ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶª 
[1, c. 29±  @  ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ  ɩɪɢɤɥɚɞ  ɞɟ  ɦɢɦɨɯɿɬɶ  ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚ  ɪɨɥɶ  ɚɤɰɟɧɬɭ   ©ȼ 
ɞɨɪɢɱɧɿɣ  ɤɨɥɨɧɿ  ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ  ɯɪɚɦɭ   ɉɚɪɮɟɧɨɧ   ɞɚɽɬɶɫɹ  ɹɫɧɢɣ  ɚɤɰɟɧɬ  ɜɟɪɯɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ  ʀʀ  ɤɚɩɿɬɟɥɿ   ɹɤɢɣ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɛɚɡɢ  ɭ  ɤɨɥɨɧɢ  ɳɟ  ɛɿɥɶɲ 
ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ª [1, ɫ  30±  @  ɐɹ ɰɢɬɚɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɚɤɰɟɧɬɭ  ɯɨɱɚ 
ɜ  ɞɚɧɨɦɭ  ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɬɚɤɟ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɹɤ  ©ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɣ  ɰɟɧɬɪª ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɨɪɦɢ  Ɇɨɠɟɦɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦ  ɳɨ ɿɧɨɞɿ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɬɚɤɢɣ  ɡɚɫɿɛ  ɹɤ  ©ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ  ɰɟɧɬɪª 
[1, ɫ  105, 130; 13  ɫ    ±87]  ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɿ ɚɤɰɟɧɬɦɚɥɨ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  ɩɨ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   Ƀɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ  ɩɪɨɰɟɫ  ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ 
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɜɫɿɽʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ  ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ  ɿ  ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ  
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɬɚ ɞɟɬɚɥɟɣ  ɬɨɳɨ   ɉɨɧɹɬɬɹ  ©ɚɤɰɟɧɬª ɛɿɥɶɲ  ɜɿɥɶɧɟ  ɿ 
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ  ɹɤ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ   ɹɤɟ  ɧɟ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɞɨ  ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ   ɉɟɪɲ  ɡɚ  ɜɫɟ  ɜɨɧɨ  ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ  ɞɨ  ɝɥɹɞɚɱɚ  ɿ  ɣɨɝɨ  ɩɨɱɭɬɬɿɜ   ɚ  ɧɟ  ɞɨ 
ɮɚɯɿɜɰɹ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɫɤɪɭɩɭɥɶɨɡɧɨ  ɜɢɜɱɚɽ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ  ɐɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɫɯɨɠɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ  ɚɥɟ ɡɧɚɤɚ 
ɪɿɜɧɨɫɬɿ  ɦɿɠ  ɧɢɦɢ  ɫɬɚɜɢɬɢ  ɧɟ  ɦɨɠɧɚ   Ɍɚɤ   ɹɤ  ɹɤɳɨ  ɩɟɪɲɢɣ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ  ɞɨ 
ɟɦɨɰɿɣ  ɥɸɞɢɧɢ   ɬɨ  ɞɪɭɝɢɣ  ɞɨ  ʀʀ ɪɨɡɭɦɭ   ɉɨɬɪɿɛɧɿ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɫɯɨɠɨɫɬɿ  ɬɚ  ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ  ɦɿɠ  ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ  ɬɚɤɢɯ  ɬɟɪɦɿɧɿɜ  ɹɤ  
©ɚɤɰɟɧɬª, ©ɞɨɦɿɧɚɧɬɚª, ©ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ  ɰɟɧɬɪª, ©ɝɨɥɨɜɧɟ  ɿ  ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɟª  
©ɮɨɤɭɫª  ɿ  ɿɧ    ɞɥɹ  ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ  ɱɿɬɤɨɝɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɦɟɠ  ɬɚ  ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ  ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.) 

ȼɨɞɧɨɦɭ  ɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯɛɚɡɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶ ɩɨ  ɬɟɦɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ  ɜ  ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ  ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɜɭɡɿɜ  ©Ɉɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹª   ȼɢɞɚɧɧɹ     
        ɚɜɬɨɪɢ   ɋɬɟɩɚɧɨɜ Ɉ  ȼ    Ɇɚɥɶɝɿɧ ȼ  ȱ    ȱɜɚɧɨɜɚ Ƚ  ȱ   ɬɚ  ɿɧ   >  @   ɧɟɦɚɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɭ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɩɨɧɹɬɶɜ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɯɨɱɚ  ɰɟɣ  ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ  ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦ  ɿ  ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏ, ɫɬ   ɜ  ɭɫɿɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɜɭɡɚɯ 
ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ  ȯɞɢɧɭ ɡɝɚɞɤɭ ɬɟɪɦɿɧɚ ©ɚɤɰɟɧɬª ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɡɧɚɣɬɢ ɜ Ɋɨɡɞɿɥɿ 
©Ɍɨɬɨɠɧɿɫɬɶ  ɧɸɚɧɫ ɿ ɤɨɧɬɪɚɫɬª >   ɫ    @   

Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɜ  ɝɚɥɭɡɿ  ɩɪɨɛɥɟɦ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ  ɬɚɤɢɯ  ɮɚɯɿɜɰɿɜ   ɹɤ  Ⱥɡɿɡɹɧ ȱ  Ⱥ    Ⱥɥɨɧɨɜ ɘ  Ƚ    Ⱦɚɞɚɲɟɜɚ Ɇ  Ɇ   
Ⱦɨɛɪɿɰɢɧɚ ȱ  Ɉ    ȱɨɜɥɟɜ ȼ  ȱ    Ʌɚɜɪɢɤ  Ƚ ȱ    Ʌɽɛɽɞɟɜ ȱ  Ⱥ    Ɇɟɥɨɞɢɧɫɶɤɢɣ Ⱦ  Ʌ   
ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ Ⱥ  Ⱥ    Ɉɩɚɪɿɧ ȼ  Ⱥ    Ɋɚɞɡɸɤɟɜɢɱ Ⱥ  ȼ    Ɋɚɩɩɚɩɨɪɬ Ɉ  Ƚ   
əɧɤɨɜɫɶɤɚ ɘ  ɋ   ɬɚ  ɿɧ    ɚɥɟ  ɣ  ɬɭɬ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ  ɚɫɩɟɤɬɭ  ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɭɜɚɝɢ  
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ɍ  ɩɪɚɰɿ  ȱɤɨɧɧɿɤɨɜɚ Ⱥ  ȼ     ©Ɏɭɧɤɰɿɹ   ɮɨɪɦɚ   ɨɛɪɚɡ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿª         
>  @   ɭ  ɪɨɡɞɿɥɿ  ©Ɍɜɿɪ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  Ɂɚɫɨɛɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɬɚ  ʀɯ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɜ ɧɨɜɿɬɧɿɣ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿª   ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɡɚɫɨɛɿɜ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɶ  ɿ  ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɿɫɬɶ   ɪɢɬɦ   ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ   ɫɢɦɟɬɪɿɸ  ɿ  ɚɫɢɦɟɬɪɿɸ  
ɞɢɧɚɦɿɤɭ  ɿ  ɫɬɚɬɢɤɭ   ɬɟɤɬɨɧɿɤɭ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɧɸɚɧɫ  ɿ  ɤɨɧɬɪɚɫɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ  ɿ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ   ɨɞɧɚɤ  ɚɤɰɟɧɬ  ɹɤ  ɡɚɫɿɛ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɜ  ɪɨɡɞɿɥɿ  ɧɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ   ɐɟ 
ɩɨɤɚɡɨɜɨ   ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɪɨɛɨɬɢ  ȱɤɨɧɧɿɤɨɜɚ Ⱥ  ȼ   ± ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɜɿɞɨɦɨɝɨ  ɜɱɟɧɨɝɨ  ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɚɝɭ  ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɬɟɦɢ  ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ  ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɥɢɲɟ ɩɪɨ  ʀʀ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɬɨɣ  ɱɚɫ   Ɍɟɪɦɿɧ  ©ɚɤɰɟɧɬª  ɜɫɟ ɠ  ɛɭɜ  ɜɠɢɬɢɣ  ɭ  ɬɟɤɫɬɿ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ  ɪɨɡɞɿɥɭ 
[15,ɫ  166, 181, 189, 192, 194]  ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ  ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ  ɤɨɥɢ 
ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɿ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ©Ɂɦɿɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ 
ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɣ  ɫɢɫɬɟɦɿ  ɩɨɪɭɲɭɽ  ʀʀ  ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ   ɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ  ɧɚɩɪɭɝɭ   ɳɨ 
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɜɫɸ  ɫɢɫɬɟɦɭ   ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ  ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ  ɫɬɚɽ  ɚɤɰɟɧɬɨɦ  
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦ  ɭɜɚɝɭ   ɳɨ  ɜɚɪɬɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɹɤ  ɡɚɫɿɛ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ  ɰɿɥɨɝɨª [15, ɫ     @   Ʉɨɪɨɬɤɨ   ɚɥɟ  ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɚɤɰɟɧɬɭ  ɜ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɮɨɪɦɢ  

ɍ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɿɣ  ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ  ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ Ⱥ  Ⱥ  ©Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɬɚ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ  ɨɛ¶ɽɦɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿª  (1985) [16]   ɩɪɢ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɚɤɬɢɜɧɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ  ɧɚ  ɪɿɡɧɢɯ  ɪɿɜɧɹɯ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɦɿɜ  ɛɭɥɢ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ  ɩɨɧɹɬɬɹɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  
©ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɜ  ɩɪɨɫɬɨɪɿª, ©ɜɟɥɢɱɢɧɚª, ©ɫɢɦɟɬɪɿɹª, ©ɚɫɢɦɟɬɪɿɹª, 
©ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶª, ©ɧɸɚɧɫª, ©ɤɨɧɬɪɚɫɬª, ©ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ɜɢɞª, ©ɩɪɨɩɨɪɰɿʀª, 
©ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹª, ©ɤɨɥɿɪª, ©ɮɚɤɬɭɪɚª, ©ɦɟɬɪª, ©ɪɢɬɦª, ©ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶª, 
©ɬɟɤɬɨɧɿɤɚª, ©ɜɚɝɚª, ©ɦɚɫɢɜɧɿɫɬɶª. əɤ ɛɚɱɢɦɨ  ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɧɟ  ɭɜɿɣɲɥɢ  ©ɚɤɰɟɧɬª, ©ɞɨɦɿɧɚɧɬɚª ɬɚ  ©ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ  ɰɟɧɬɪª.  ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ, ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ  ɜɟɥɢɱɢɧɚ   ɤɨɥɿɪ  ɮɚɤɬɭɪɚ  ɜɚɝɚ  ɦɚɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ  ɧɟ  ɡɚɫɨɛɢ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɮɨɪɦɢ 
[16, ɫ  11-21].) 

ɍ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɿɣ  ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ Ⱦɚɞɚɲɟɜɨʀ Ɇ  Ɇ   ©ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɤɿɧɰɹ  ;;  ± ɩɨɱɚɬɤɭ  ;;, ɫɬ   ɜ  ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀª 
 Ɇ   2016) [17], ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ  ɬɚ  ɜɢɞɿɥɟɧɨ  ɜ  ɨɤɪɟɦɿ  ɪɨɡɞɿɥɢ  ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ  ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɬɚɤɿ  ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɹɤ  ɞɢɧɚɦɿɤɚ  ɦɚɫɲɬɚɛ  ɿ 
ɬɟɤɬɨɧɿɤɚ  Ⱥɤɰɟɧɬ  ɿ  ɜ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɟ  ɫɬɚɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɿ  ɧɟ  ɭɜɿɣɲɨɜ ɭ 
ɫɩɢɫɨɤ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ   ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜ ɧɨɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ  

ȼ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ Ɍɚɧɡɢɤɨɜɨʀ ɍ  Ⱥ  [18] 
©Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɚ  ɿ  ɚɤɰɟɧɬ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɣ  ɬɜɨɪɱɨɫɬɿª          ɐɟɣ  ɦɚɬɟɪɿɚɥ  ɧɟ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɽ ɧɚ ɹɤɿɫɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ 
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ɧɚ  ɬɟɪɦɿɧɿ  ©ɞɨɦɿɧɚɧɬɚª   ɬɨɞɿ  ɹɤ  ɚɤɰɟɧɬɭ  ɜ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ  ɪɨɥɶ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ  ɡɚɫɨɛɭ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɰɟɣ  ɜɢɫɧɨɜɨɤ  ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɞɚɧɨɸ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ   

ɉɨ  ɬɟɦɿ  ɚɤɰɟɧɬ ɿ  ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɨɩɨɧɭɽ  ɩɟɜɧɭ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ)  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɿ  ɲɤɨɥɹɪɿɜ  ɜ  ɝɚɥɭɡɿ  ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɯ  ɦɢɫɬɟɰɬɜ   ɠɢɜɨɩɢɫ   ɝɪɚɮɿɤɚ   ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ  
ɞɢɡɚɣɧ    Ⱥɥɟ  ɜɫɿ  ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ  ɨɫɧɨɜ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ  ɧɚ  ɪɿɜɧɿ  ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ  ɦɨɞɟɥɟɣ   Ⱥɧɚɥɿɡɭ  ɬɟɪɦɿɧɚ  ©ɚɤɰɟɧɬª   ɭ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ  

Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɬɬɿ  
Ɇɟɬɨɸ  ɞɚɧɨɝɨ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɽ  ɚɧɚɥɿɡ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ  ɡɚɫɨɛɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 

ɚɤɰɟɧɬ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɣɨɝɨ  ɪɨɥɿ  ɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ   ɹɤ  ɰɟɧɬɪɭ ɭɜɚɝɢ   ɹɤɢɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɜ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɮɨɪɦɢ  ɿ  ɩɪɟɬɟɧɞɭɽ  ɧɚ  ɫɬɚɬɭɫ 
ɮɟɧɨɦɟɧɚ  ɜ  ɫɢɫɬɟɦɿ  ɡɚɫɨɛɿɜ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  Ⱦɨ  ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ  ɡɚɜɞɚɧɶ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɬɟɪɦɿɧɚ  ©ɚɤɰɟɧɬª, ɣɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɞɚɧɨɝɨ  ɚɫɩɟɤɬɭ  ɜ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  ɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɣ  ɬɟɨɪɿʀ, 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  ɣɨɝɨ  ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɜ  ɪɿɲɟɧɧɿ  ɡɚɞɚɱ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɢ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɥɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  

 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ  ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɚ ɦɟɠɿ ɏɏ±

ɏɏȱ ɫɬ   ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ  ɳɨ ɜɫɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ  
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ  ɜɿɞ  ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ   ɪɨɡɦɿɪɭ   ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɩɨɜɟɪɯɿɜ   ɱɚɫɭ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɿ  ɿɧɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ  ɝɪɭɩɢ  ©ɚɤɰɟɧɬɧɿª ɿ 
©ɛɟɡɚɤɰɟɧɬɧɿª ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  Ɉɫɧɨɜɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɚɛɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɣ ɮɨɪɦɿ  ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɟɥɟɦɟɧɬɚ  ± ɚɤɰɟɧɬɭ   ɋɚɦɟ  ɝɪɭɩɚ 
ɚɤɰɟɧɬɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɽ ɬɟɦɨɸ 
ɞɚɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ  

ɉɪɢ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ  ɰɢɯ  ɞɜɨɯ  ɝɪɭɩ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɧɟ  ɫɤɥɚɞɧɨ  ɡɜɟɪɧɭɬɢ  ɭɜɚɝɭ  ɧɚ 
ɩɨɦɿɬɧɭ  ɪɿɡɧɢɰɸ  ɦɿɠ  ɧɢɦɢ   ɋɭɯɿɫɬɶ  ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ  ɪɿɲɟɧɧɹ  ɿ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɚ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ  ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɮɨɪɦɢ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ  ɜɢɝɥɹɞ  ɩɟɪɲɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɳɨ 
ɹɜɥɹɽ  ©ɛɟɡɚɤɰɟɧɬɧɿª  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   əɫɤɪɚɜɚ  ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ  
ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿɫɬɶ  ɨɛɪɚɡɭ  ɿ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ  ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɽ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ  ɪɢɫɚɦɢ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɞɪɭɝɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ©ɚɤɰɟɧɬɧɢɯª  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ   ɉɪɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯ  ɛɚɡɨɜɢɯ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɤɭɛɚ  ɿ  ɩɚɪɚɥɟɥɟɩɿɩɟɞɚ 
ɡɪɚɡɤɢ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɹɜɧɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ  ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿɣ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɜɫɿɽʀ  ɮɨɪɦɢ   ȼɜɟɞɟɧɧɹ  ɧɨɜɨɝɨ   ɧɟ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ  ɞɥɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɟɥɟɦɟɧɬɭ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɫɬɜɨɪɢɬɢ  ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ  ɿ  ɹɫɤɪɚɜɢɣ  ɨɛɪɚɡ 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ   . 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ   

 

   Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ ɇɿɧɝɞɨ, Ʉɢɬɚɣ (2002) -ɚɪɯ  ɛɸɪɨ ɆȺȾ. 
   Ɍɨɪɝɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ ɏɚɚɫɏɚɭɡ ɭ ȼɿɞɧɿ  Ⱥɜɫɬɪɿɹ (1987-1990) ± ɚɪɯ  ɏɚɧɫɏɨɥɥɹɣɧ  
3. Ɉɮɿɫɧɚ ɛɭɞɿɜɥɹ ©ɉɨɦɚɪɚɧɱɟɜɢɣ ɤɭɛª Ʌɿɨɧ  Ɏɪɚɧɰɿɹ (2010). Jakob + MacFarlane 
 Architects. 
4. Ɇɭɡɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  Ɋɿɜɟɪɫɚɣɞ  Ƚɥɚɡɝɨ (2007-2011) ± ɚɪɯ  Ɂɚɯɚɏɚɞɿɞ  
5. ɀɢɬɥɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ ɑɟɧɞɭ  Ʉɢɬɚʀ      -2012) ± ɚɪɯ. ɋɬɿɜɟɧ ɏɨɥɥ. 

 
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɬɢɦ  ɳɨ  ɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɦɨɜɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  

ɜɢɧɢɤɚɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ   ɳɨ  ɹɜɥɹɽ  ɫɨɛɨɸ  ɚɤɰɟɧɬ  ɭ  ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ  ɩɟɪɿɨɞɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ? 

Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ  ɬɟɪɦɿɧ  ©ɚɤɰɟɧɬª   ɦɢ   ɬɢɦ  ɫɚɦɢɦ  ɡɜɟɪɬɚɽɦɨ  ɭɜɚɝɭ  ɧɚ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɩɟɜɧɨɝɨ  ɟɥɟɦɟɧɬɭ   ɩɨɞɿʀ  ɚɛɨ  ɹɜɢɳɚ  ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ  ɚɤɰɟɧɬɭ  ɿ  ɜɨɞɧɨɪɚɡ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ  ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɣɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ. 

ɋɦɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ ©ɚɤɰɟɧɬª  ɹɤɟ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɡɧɚɣɬɢ ɜ ɬɥɭɦɚɱɧɢɯ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ©ɧɚɝɨɥɨɫª  ɜɿɞ ɥɚɬ  ɚFFHQWXV  ɿ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ 
ɤɨɪɟɧɿ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɫɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ  ɜɢɦɨɜɨɸ  ɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢ ɿ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɸ ɦɨɜɢ  ɚ 
ɬɚɤɨɠ  ɬɟɨɪɿɽɸ  ɦɭɡɢɤɢ  >     ɬɨɦ      ɫ     @  Ʉɨɥɢ  ɣɞɟɬɶɫɹ  ɩɪɨ ɲɢɪɨɬɭ  ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ  ɰɶɨɝɨ  ɫɥɨɜɚ   ɦɨɠɟɦɨ  ɜɜɚɠɚɬɢ  ɣɨɝɨ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ  ɡɚɫɨɛɨɦ  
Ɉɞɧɚɤ   ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɬɟ   ɳɨ  ɬɟɪɦɿɧ  ©ɚɤɰɟɧɬª ɭ  ɫɜɨɽɦɭ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ  ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ  ɛɟɡ  ɨɛɦɟɠɟɧɶ  ɭ  ɜɫɿɯ  ɫɮɟɪɚɯ  ɥɸɞɫɶɤɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ  ɧɟ 
ɦɚɸɬɶ  ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɚɜɚ  ɧɚ  ɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ   ɬɢɦ  ɧɟ  ɦɟɧɲ   ɜɿɧ  ɦɚɽ  ɪɹɞ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ   ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ  ɜ  ɿɫɬɨɪɿʀ   ɬɟɨɪɿʀ  ɬɚ  ɩɪɚɤɬɢɰɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ  ɰɟɣ  ɡɚɫɿɛ  ɹɤ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ   ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ   ɹɤɢɣ  ɚɤɬɢɜɧɨ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ 
ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ   ȼ  ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ  ɫɥɨɜɧɢɤɭ  ©Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɬɟɪɦɿɧɢª 
Ȼɟɡɪɨɞɧɨɝɨ ɉ  ɉ   ɽ  ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɟɪɦɿɧɚ ©ɚɤɰɟɧɬª ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ  ɡ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɸ 
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ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ   ©Ⱥɤɰɟɧɬ   ɜɿɞ  ɥɚɬ   $FFHQWXV ± ɧɚɝɨɥɨɫ   ± ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ  ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ  ɞɟɬɚɥɿ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ  ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹª [20, ɫ  18]. 
Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɛɭɬɢ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ  ɿ  ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɜɭɡɶɤɨʀ  ɫɮɟɪɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ   ɚ  ɣ  ɜ  ɲɢɪɨɤɢɯ  ɤɨɥɚɯ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ   ɐɟɣ  ɬɟɪɦɿɧ  ɬɚɤɨɠ  ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ: ɜɞɢɡɚɣɧɿ  ɠɢɜɨɩɢɫɭ   ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɿ   ɝɪɚɮɿɰɿ  ɦɭɡɢɰɿ   ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ   ɬɟɚɬɪɿ   ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿʀ  ɬɚ  ɿɧ   ɋɤɪɿɡɶ  ɣɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ 
ɨɞɧɚɤɨɜɨ   Ɍɚɤ   ɡɚ  ɡɦɿɫɬɨɦ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ  ɚɤɰɟɧɬ  ± ©ɭɞɚɪɧɢɣ  ɟɥɟɦɟɧɬª ɚɛɨ 
©ɭɞɚɪɧɢɣ  ɡɚɫɿɛª   ɨɞɧɟ  ɿ  ɞɪɭɝɟ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  ɞɚɧɿɣ ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ  Ɉɫɨɛɥɢɜɚ  ©ɭɞɚɪɧɚª 
ɪɨɥɶ  ɚɤɰɟɧɬɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɜɿɞ  ɫɚɦɨɝɨ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɣɨɝɨ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ± ɜɢɞɿɥɢɬɢ  
ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ   ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ  ɭɜɚɝɭ   Ⱥɥɟ  ɜ  ɧɚɲ  ɱɚɫ  ɬɟɪɦɿɧ  ©ɚɤɰɟɧɬª ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɧɨɜɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ɡɧɚɱɟɧɶ  ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ  ɬɚɤɨɝɨ  ɹɤ  ɡɞɢɜɭɜɚɬɢ  ɿ  ɞɨ  ± 
ɲɨɤɭɜɚɬɢ  ± ɰɟ  ɨɞɧɚ  ɡ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɮɨɪɦ  ɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɚɤɰɟɧɬɭ   ɉɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɚɬɪɚɤɰɿʀ ɬɚ ɟɩɨɬɚɠɭ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɽ ɧɨɜɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɠɟ 
ɧɟ  ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ   ɚ  ɱɨɝɨɫɶ  ɿɧɲɨɝɨ"  Ɋɚɧɿɲɟ  ɰɿ  ɹɤɨɫɬɿ  ɛɭɥɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ 
ɞɥɹɪɟɤɥɚɦɢ ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɩɨɡɢɱɭɽ ɰɟɣ ɞɨɫɜɿɞ  ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ 
ɣɨɝɨ  ɞɥɹɜɥɚɫɧɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  Ɇɨɠɥɢɜɨ  ɜ  ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ   ɬɚɤɿ  ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɿɧɲɭ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ʀɦ ɧɚɡɜɭ ± ©ɩɚɪɚɞɨɤɫª  ɜɿɞ ɝɪɟɰ  Paradoxos 
± ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɣ   ɞɢɜɧɢɣ   >    ɫ  164].) ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ  ɰɶɨɝɨ  ɽ ɬɚɤɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɢ   &URVV 
Keys +RXVH  Ʌɿɜɟɪɩɭɥɶ  ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ   ɞɨ        ± ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ Ɋɿɱɚɪɞ  ȼɿɥɫɨɧ  
Ɉɮɿɫ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɇɿɰɿ  Ɏɪɚɧɰɿɹ        ± ɚɪɯ  ɒɚɩɸ Ɏ  ɿ Ȼɚɣɚɪ ȱ   
ɫɤ  ɋɨɫɧɨ ɋ   Ɇɭɡɟɣ ©House Attackª ɭ ȼɿɞɧɿ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ        ± ɯɭɞɨɠɧɢɤ ȼɭɪɦ ɗ  
ɬɚ ɿɧ  

ɋɭɱɚɫɧɿ  ɡɨɞɱɿ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɢ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɶ  ɜɿɞ  ɬɪɚɞɢɰɿɣ  ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɦɢɧɭɥɢɯ  ɟɩɨɯ ɬɚ  ɪɨɡɤɪɢɥɢ  ɞɥɹ  ɫɟɛɟ  ɛɟɡɦɟɠɧɿ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɜ  ɩɢɬɚɧɧɹɯ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɧɨɜɢɯ  ɮɨɪɦ   ɩɟɪɲ  ɡɚ  ɜɫɟ ɧɚ  ɛɚɡɿ 
ɩɥɚɫɬɢɤɢɫɤɥɚɞɧɨʀ  ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ   ɩɨ  ɫɭɬɿ  ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀ  ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ    ɡɦɿɧɢɥɢ ɡɚɤɨɧɢ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɧɚ  ɫɜɨɛɨɞɭ  ɿɞɟɣ   ɫɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɶ  ɿ  ɤɪɟɚɬɢɜ   ɜɨɧɢɫɚɦɿ  ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
©ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɭª  ɭɫɩɿɲɧɨ ɨɫɜɨɸɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɦɿɠɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜ  əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ɩɪɹɦɚ ɚɧɚɥɨɝɿɹ ɰɢɯ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ 
ɨɱɟɜɢɞɧɚ   Ɉɫɧɨɜɧɿ  ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ  ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ  ɥɢɲɟ  ɜ  ɪɨɡɦɿɪɿ  ɬɚ  ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ   ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɮɨɪɦ    Ɉɩɟɪɧɢɣ 
ɛɭɞɢɧɨɤ  ɧɚ  Ɍɟɧɟɪɿɮɟ   ɋɚɧɬɚ-Ʉɪɭɫ-ɞɟ-Ɍɟɧɟɪɿɮɟ   ȱɫɩɚɧɿɹ       -2003) ± ɚɪɯ  
Ʉɚɥɚɬɪɚɜɚ ɋ   Ɇɭɡɟɣ  ɦɢɫɬɟɰɬɜ   Ⱦɟɧɜɟɪ   ɋɒȺ          ± ɚɪɯ   Ʌɢɛɟɫɤɢɧɞ Ⱦ  
ɉɚɜɿɥɶɣɨɧ      ©ɆLQL Opera Spaceª   Ɇɸɧɯɟɧ   ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ       ) ± ɚɪɯ   ɛɸɪɨ 
Ʉɭɩ ɏɿɦɦɟɥɶɛɥɚɭ  Ɇɭɡɟɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɧɚɭɤɢ  ɋɿɧɝɚɩɭɪ        ± ɚɪɯ  ɋɚɮɞɿ Ɇ  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɮɿɫɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ©Ɍɚɧɰɸɸɱɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤª  ɉɪɚɝɚ  ɑɟɯɿɹ      -1996) ±
Ƚɟɪɿ Ɏ  ± ɬɚ ɿɧ   
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əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɰɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɿ ɧɨɜɚɰɿɣ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɪɨɥɶ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ  ɰɟ  ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹ  ɧɚ  ɦɚɫɨɜɿɣ  ɩɨɹɜɿ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ-ɚɤɰɟɧɬɿɜ ± ɩɟɪɲɚ  ɝɪɭɩɚ   ɡ  ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ  ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨʀ  ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ  ɨɛ¶ɽɦɧɨʀ ɮɨɪɦɢ  
ɇɟɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɚɤɰɟɧɬɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
ɞɨɫɢɬɶ  ɜɢɞɿɥɢɬɢ  ɝɪɭɩɭ  ɚɜɬɨɪɿɜ  ɰɢɯ  ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ   ɱɢɹ  ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɫɚɦɟ ɩɨɲɭɤɚɦ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɮɨɪɦ  ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɚɤɰɟɧɬɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɜɫɿɽʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ɽ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɏɚɞɿɞ Ɂ   Ʉɚɥɚɬɪɚɜɢ ɋ   Ƚɟɪɿ Ɏ   Ʌɿɛɟɫɤɿɧɞɚ Ⱦ   
Ɇɟɣɧɚ  Ɍ  ɬɚ  ɿɧ  Ⱦɨ  ɞɪɭɝɨʀ  ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɨɛ¶ɽɤɬɢ  ɡ  ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ  ɮɚɫɚɞɧɢɦɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ   ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ  ɪɿɡɧɢɯ  ɚɤɰɟɧɬɧɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ   ɫɬɪɭɤɬɭɪ  ɬɚ  ɿɧ  
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ   ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ɬɚ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ   ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ     -2009) ± ɚɪɯ   Ɇɟɣɧ  Ɍ ; ɀɢɬɥɨɜɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɜ  ɑɟɧɞɭ  
Ʉɢɬɚʀ      -2012) ± ɚɪɯ. ɏɨɥɥ ɋ   Ɍɟɚɬɪ ɜ ɒɚɧɯɚʀ  Ʉɢɬɚɣ (2014) ± ɚɪɯ. Ⱥɧɞɨ Ɍ  
ɬɚ ɿɧ  

ȼɢɜɱɚɸɱɢ  ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɿ  ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ  ɪɨɥɿ 
ɚɤɰɟɧɬɭ ɹɤ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ  ɳɨ ɽ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦ  ɦɿɠ  ɫɭɱɚɫɧɨɸ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ  ɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɦ  ɡɚɫɨɛɨɦ  ± ɚɤɰɟɧɬɨɦ. 
ɑɨɦɭ ɫɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɬɨɪɿʀ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚɛɭɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  
ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ  ɫɬɢɦɭɥ  ɞɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ"  əɤ  ɜɨɧɢ  ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ  ɿ  ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ  ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ" 

Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɚɥɨ   ɳɨ  ɚɤɰɟɧɬɦɚɽ  ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟ  ɤɨɪɿɧɧɹ  ɿ  ɫɜɨɸ  ɿɫɬɨɪɿɸ 
 ɰɟ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɞɟɬɚɥɶɧɨ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɜ  ɨɤɪɟɦɿɣ  ɫɬɚɬɬɿ    ɩɪɨɬɟ  ɣɨɝɨ  ɤɥɚɫɢɱɧɟ 
ɦɢɧɭɥɟ  ɧɟ  ɫɬɚɥɨ  ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ  ɿ  ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ  ɞɥɹ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɰɶɨɝɨ  ɞɨɫɜɿɞɭ  ɜ 
ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  Ⱥɤɰɟɧɬ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɦɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ   ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ   ɚ  ɽ  ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ  ɫɭɬɨ  ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ  ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ  ɿ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɿ  ȼɿɧ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿɱɨɝɨ 
ɡ  ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ  ɚɪɫɟɧɚɥɭ  ɡɚɫɨɛɿɜ, ɿ  ɜɫɟ, ɳɨ  ɪɨɛɢɬɶɫɹ  ɜ  ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɰɢɦ   ɧɟ  ɦɚɽ 
ɚɧɚɥɨɝɚ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ  Ɂɚɪɚɡ ɜɫɟ ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ  ɡɚɧɨɜɨ ± ɡ  ©ɱɢɫɬɨɝɨ ɚɪɤɭɲɚª  ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɿ  ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ  ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ  ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ  
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ  ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ  ɿ  ɡɚɫɨɛɢ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɇɚ  ɡɦɿɧɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɚɤɰɟɧɬɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ  ɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ  ɪɿɲɟɧɧɹ  ɜ  ɤɥɚɫɢɱɧɿɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɹɤ  ɬɢɩɨɜɨɝɨ  
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ   ɮɪɨɧɬɨɧ   ɚɪɤɚ   ɩɨɪɬɢɤ   ɩɨɪɬɚɥ   ɤɭɩɨɥ  ɬɚ  ɿɧ    ɩɪɢɣɲɥɨ  ɧɨɜɟ  
ɜɿɥɶɧɟ  ɩɨ ɫɭɬɿ  ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  Ɍɚɤ ɫɚɦɨ  ɹɤ ɿ 
ɧɨɜɿɬɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɜɿɧ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɹɜɥɹɽ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ  ɐɟ 
ʀɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɚ  ɨɫɧɨɜɚ  ɿ  ɝɨɥɨɜɧɚ  ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɲɭɤɚɽ  ɫɟɛɟ  ɜ  ɧɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɫɜɿɬɭ   ɿ  ɚɤɰɟɧɬ  ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  ɬɢɦ  ɠɟ  ɜɢɦɨɝɚɦ  ɿ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ  ɉɨɜɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɞɚɽ ɣɨɦɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɛɭɬɢ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ  ± ɰɟ  ɣɨɝɨ  ɱɚɫ  ɿ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ  ɞɥɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɸ  ɿɧɨɞɿ ɧɟɪɨɡɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ   



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 
102 

Ⱥɤɰɟɧɬ ɭ ɰɿɣ  ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ  ± ©ɹɤ ɪɢɛɚ  ɭ ɜɨɞɿª  ȼɿɧ ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɚɛɨ ɫɬɿɣɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ  ɹɤ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ   ɿ 
ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɜɫɹɮɨɪɦɚ ɜ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ  ɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɦɟɬɨɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɮɨɪɦɢ  
ɧɨɜɢɣɩɪɢɧɰɢɩ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɮɟɧɨɦɟɧ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɹɜɢɳɟ  

əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ɧɚ ɦɟɠɿ ɏɏ±ɏɏȱ ɫɬ  ɚɤɰɟɧɬɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɢɦ 
ɩɨɩɢɬɨɦ  ɿ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɹɤ  ɟɥɟɦɟɧɬ  ɚɛɨ  ɡɚɫɿɛ   ɚɥɟ  ɿ  ɹɤ  ɩɪɢɧɰɢɩ  ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ  ɧɨɜɿɬɧɿɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ɐɟ  ɨɞɢɧ  ɡ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ  ɿ  ɞɿɽɜɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  Ⱥɤɰɟɧɬ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ   ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ  ɿ  ɯɭɞɨɠɧɿɯ  ɹɤɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢ   ɡ 
ɹɤɢɦɢ  ɚɤɬɢɜɧɨ  ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ   ɉɪɢɤɥɚɞɢ   ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ± ©Ʉɭɩɨɥ  ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹª, 
Ƚɪɿɧɜɿɱ   Ʌɨɧɞɨɧ   ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ          ± ɚɪɯ   Ɋɨɞɠɟɪɫ  Ɋ    ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟ 
ɛɸɪɨ ©Ɉɜɟ Ⱥɪɭɩɚª  ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɦɭɡɟɣ ɜ ɇɚɝɨɹ  əɩɨɧɿɹ        ± ɚɪɯ  Ʉɭɪɨɤɚɜɚ Ʉ ; 
Ɉɮɿɫ ɮɿɪɦɢ ©ȿɫɫɨª  Ɋɢɦ  ȱɬɚɥɿɹ  ɩɨɱɚɬɨɤ     -ɯ  ± Ʌɚɮɭɟɧɬɟ Ⱦɠ   Ɋɟɛɟɤɤɿɧɿ Ƚ ; 

± ɮɭɧɤɰɿɹ ± Ƚɨɬɟɥɶ  ©ȱɧɬɟɪɧɟɣɲɧɥª   ɉɟɤɿɧ           Ʉɨɦɩɥɟɤɫ  ɜɟɠ 
©ɉɟɬɪɨɧɚɫª  Ʉɭɚɥɚ-Ʌɭɦɩɭɪ  Ɇɚɥɚɣɡɿɹ        ± ɚɪɯ  ɉɟɥɥɿ ɋ  ɉɚɥɚɰ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ  
Ȼɨɪɞɨ  Ɏɪɚɧɰɿɹ       -2000) ± ɚɪɯ  Ɋɨɞɠɟɪɫ Ɋ ; 

± ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ± ɐɟɧɬɪ  ɉɨɦɩɿɞɭ  ɜ  ɉɚɪɢɠɿ   Ɏɪɚɧɰɿɹ       -1977) ± ɚɪɯ  
ɉɿɚɧɨ Ɋ    Ɋɨɞɠɟɪɫ Ɋ  Ɉɮɿɫɧɚ ɛɭɞɿɜɥɹ ɮɿɪɦɢ  ©Ʌɥɨɣɞª  Ʌɨɧɞɨɧ  ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 
(1986) ± ɚɪɯ  Ɋɨɞɠɟɪɫ Ɋ ; 

± ɯɭɞɨɠɧɿɣ  ɨɛɪɚɡ ± Ɇɚɝɚɡɢɧ  ɜ  ɋɚɤɪɚɦɟɧɬɨ   Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɹ          ± Ƚɪɭɩɚ 
6,7(  Ɇɭɡɟɣ ɜ ɒɚɧɯɚʀ  Ʉɢɬɚɣ        ± ɚɪɯ  Ɍɨɧɯɟ ɋ   Ⱦɹɧ Ɍ  Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɛɭɞɿɜɟɥɶ 
ɛɚɧɤɭ  ɉɪɚɝɚ  ɑɟɯɿɹ        ± ɚɪɯ  Ƚɟɪɿ Ɏ  Ʉɨɧɝɪɟɫɫ ɰɟɧɬɪ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɿ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 
(1973-1979) ± ɚɪɯ  ɒɸɥɟɪ Ɋ   ɒɸɥɟɪ-ȼɿɬɬɟ ɍ    ȼɿɧ ɥɟɝɤɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɟ  ɬɟ  ɱɨɝɨ 
ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɜɫɿɣ ɮɨɪɦɿ  ɳɨɪɚɡɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ  ɣɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɽ   ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɠɨɪɫɬɤɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ  ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ   ɚɪɬɢɫɬɢɡɦ   ɝɪɚ   ɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ   ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ   ɫɢɥɚ  ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ  ɝɥɹɞɚɱɚ  ɬɚ  ɿɧ. ɍɫɿ  ɰɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɜɤɚɡɭɸɬɶ  ɧɚ  ɣɨɝɨ  ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɿɫɬɶ [19   ɬɨɦ    , ɫ    @  ȼɿɧ  ɧɟ 
ɜɭɡɶɤɨ  ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɣ  ɟɥɟɦɟɧɬ  ɡ  ɦɨɧɨɮɭɧɤɰɿɽɸ   ɚ  ɫɤɥɚɞɧɟ  ɿ  ɚɤɬɢɜɧɟ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɟɹɜɢɳɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ɚɥɟ ɣ ɜ ɭɫɿɣ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ  Ƀɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜ  ɧɚ  ɫɭɱɚɫɧɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ  ɮɨɪɦɭ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ. Ɋɚɡɨɦ  ɡ  ɬɚɤɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɦɢ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɹɤ  ɤɨɧɬɪɚɫɬ ɿ  ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɚɤɰɟɧɬ ɜɯɨɞɢɬɶ  ɜ  ɝɪɭɩɭ 
ɥɿɞɟɪɿɜ ɜ ɧɨɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 

Ɂɚ  ɫɜɨɽɸ  ɩɪɢɪɨɞɨɸ  ɚɤɰɟɧɬ ɧɚɞɚɽ  ɧɨɜɨɝɨ  ɫɟɧɫɭ  ɿ  ɹɤɨɫɬɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ 
ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ  ȼɿɧ ɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɮɨɪɦɢ   ɡɛɢɪɚɽ  ɿ  ɜɢɞɿɥɹɽ  ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ   ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ  ɧɨɜɿ  ɫɦɢɫɥɨɜɿ  
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ 
ɫɬɚɪɟ   ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɟ  ȼɿɧ  ɡɞɚɬɧɢɣ  ɡɞɢɜɭɜɚɬɢ  ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɝɨɥɨɦɲɢɬɢ ɝɥɹɞɚɱɚ  ɣɨɝɨ 
ɥɟɝɤɨ  ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ   Ⱥɤɰɟɧɬ ɛɚɥɚɧɫɭɽ  ɧɚ  ɦɟɠɿ  ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ  ɿ  ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨ  
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ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ  ɿ  ɧɟɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ   ɤɨɠɧɨɝɨ  ɪɚɡɭ   ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ  ɧɨɜɟ   ɱɚɫɨɦ  ɝɨɫɬɪɟ  ɿ 
ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ  ɉɪɢɤɥɚɞɢ  Ɍɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚ ɜɟɠɚ ɜ ɉɪɚɡɿ  ɑɟɯɿɹ      -1992) ± 
ɚɪɯ  Ⱥɭɥɿɫɤɢ ȼ  ɿ Ʉɨɡɚɤ Ƀ   ± ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ ɑɟɪɧɢ Ⱦ   Ȼɭɞɿɜɥɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ ɉɨɥɿɝɨɧ  Ɋɿɜ¶ɽɪɚ   3RO\JRQH5LYLHUD    Ʉɚɧɶ-ɫɸɪ-Ɇɟɪ   Ɏɪɚɧɰɿɹ          ±
ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ ɋɨɫɧɨ ɋ.  Ɍɨɪɝɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ ©Ɋɟɡɢɞɟɧɬª  ɋɨɩɨɬ  ɉɨɥɶɳɚ        ± ɚɪɯ  
ɒɨɬɿɧɫɶɤɢɣ ɓ   Ɂɚɥɟɜɫɶɤɢɣ   

əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɧɚ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɿ   ɳɨ  ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ  ɚɤɫɿɨɦɨɸ    ɚ  ɧɚ  ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿ  ɛɚɡɨɜɿɣ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɣ  ɬɟɦɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɚ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡɚɫɨɛɭ ± ɤɨɧɬɪɚɫɬ. 
Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ   ɹɤ  ɩɪɚɜɢɥɨ   ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ   ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɦɭ 
ɛɭɞɿɜɥɿ  ɿ  ɣɨɝɨ  ɩɨɜɟɪɯɧɿ  ɡɚ  ɪɚɯɭɧɨɤ  ɧɨɜɨɝɨ  ɟɥɟɦɟɧɬɭ  ɚɛɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɍ  ɰɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ  ɚɤɰɟɧɬ   ɹɤ  ɪɚɡ  ɿ  ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ  ɡɦɿɧɢɬɢ  ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɧɨɜɭ ɬɟɦɭ  ɿ  ɫɜɨʀ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ  əɤɛɢ ɜɿɧ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɰɿɽʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ  ɮɭɧɤɰɿʀ   ɚ  ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɜ  ʀʀ  ɨɫɧɨɜɧɭ  ɬɟɦɭ   ɬɨ  ɰɟ  ɧɟ  ɩɪɢɧɟɫɥɨ  ɛ 
ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɨɜɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɮɨɪɦɢ  ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɡɦɿɧɚɦɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɰɟɧɬɭ  Ɂɚ ɫɜɨʀɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜɿɧɧɟ ɛɭɜɚɽ 
©ɧɭɞɧɢɦª ɧɚ  ɜɿɞɦɿɧɭ  ɜɿɞ  ɛɚɝɚɬɶɨɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ   Ⱥɤɰɟɧɬ ± ɰɟ 
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɤɚ   ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ  ɫɩɨɫɿɛɪɿɲɟɧɧɹ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ   ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ  ɬɜɨɪɱɨɝɨ  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɹɤɨɝɨ  ɽ  ± ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ  ɿ  ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  ɜɜɟɞɟɧɧɹ  ɜ  ɡɚɝɚɥɶɧɭ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɧɨɜɨɝɨ   ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɚɛɨ  ɡɦɿɧɚ  ɿ  ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ  ɩɟɜɧɨɝɨ  ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ  ɫɚɦɨʀ  ɮɨɪɦɢ  Ⱥɤɰɟɧɬ  ɦɨɠɟ  ɜɿɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ  ɜ  ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ  ɦɿɫɰɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɮɨɪɦɢ  ɿ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɨɛɪɚɡ  ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  

əɤ  ɟɥɟɦɟɧɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɰɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɜ  ɬɢɯ  ɜɢɩɚɞɤɚɯ   ɤɨɥɢ 
ɩɟɪɟɞ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɨɦ  ɫɬɨʀɬɶ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ± ɜɢɞɿɥɢɬɢ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ  ɨɛ¶ɽɤɬ  ɭ ɦɿɫɶɤɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ  ɡɪɨɛɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɿ ɩɿɡɧɚɜɚɧɢɦ  Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɪɭ   ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ  ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ   ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ  ɜ  ɩɪɨɫɬɨɪɿ   ɚɛɨ 
ɲɥɹɯɨɦ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɞɨɪɨɝɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɬɚ  ɿɧɲɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ  ɿ  ɩɪɢɣɨɦɿɜ   ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɞɨɪɨɠɭɸɬɶ ɫɚɦ ɨɛ¶ɽɤɬ  ɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɛɿɥɶɲ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɸ  ɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɩɟɜɧɭ  ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ   ɚ  ɣ  ɚɪɬɢɫɬɢɡɦ   ɞɟ  ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ  ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ  ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦ  ɮɨɪɦɢ   Ɂɨɪɨɜɢɣ 
ɟɮɟɤɬ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ  ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ  ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɚɤɰɟɧɬɭ  ɧɚɛɭɜɚɽ  ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ   ɚɧɿɠ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɿɧɲɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ  ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɝɨɥɨɫɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ 
ɜɿɪɬɭɨɡɧɿɫɬɶ  ɣɨɝɨ  ɚɜɬɨɪɚ  ɹɤ  ɬɜɨɪɰɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ  ©ɚɪɬɢɫɬɢɡɦª  ɭɞɚɧɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɭɩɿɧɶ  ɫɜɨɛɨɞɢ  ɚɜɬɨɪɚ  ɩɪɢ  ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ  ɪɿɲɟɧɧɹ  
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 
ɿ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ  
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Ⱥɤɰɟɧɬ ɡɚ  ɫɜɨʀɦɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ  ɜɢɯɨɞɢɬɶ  ɡɚ  ɪɚɦɤɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɚɛɨ  ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ  ɡɚɫɨɛɭ   ɜɿɧ  ɽ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ɚ ɡɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ± ɹɜɢɳɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ   Ƀɨɝɨ  ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ  ɜ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ   ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɛɭɜɚɬɢ  ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ  ɿ  ɪɨɡɦɿɪɿɜ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɮɨɪɦɢ ɩɪɢ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ  ɡɚ  ɧɢɦ  ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ  ɪɨɥɿ ɹɤ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ  ɟɥɟɦɟɧɬɭ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɛɭɞɿɜɥɿ   ȯɦɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ  ɜɚɝɢ   ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ   ɜɿɧ  ɦɨɠɟ  ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ   ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɜɚɬɢ   ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ  ɫɦɢɫɥɢ  
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ ɜɫɿɽʀ ɫɩɨɪɭɞɢ  ʀʀ ɨɛɪɚɡ ɬɚ ɿɦɿɞɠ. Ⱥɤɰɟɧɬɧɢɣ ± ɝɨɥɨɜɧɢɣ  
ɩɨɦɿɬɧɢɣ  ɚɤɬɢɜɧɢɣ. ȼɿɧ ɧɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɠɨɞɧɢɦ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ  ȼɢɧɹɬɨɤ ɡ 
ɩɪɚɜɢɥ ± ɰɟ  ɿ ɽ ɫɭɬɶ ɚɤɰɟɧɬɭ  ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɨɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   Ɂɚ  ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ  ɜɫɿɯ  ɰɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɜɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ  

ȼɢɫɧɨɜɤɢ  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ  
± ɇɨɜɿɬɧɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɤɚ   ʀʀ  ɦɨɜɚ  ɧɚ ɦɟɠɿ ɏɏ±ɏɏȱ ɫɬ   ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚ 

ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ  ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ   ɡɚɜɞɹɤɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ  ɫɤɥɚɞɧɨʀ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ  ɩɥɚɫɬɢɤɢ   ɜɨɧɚ  ɧɚɛɭɥɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɚɤɰɟɧɬɭ  ɹɤ  ɧɚ  ɪɿɜɧɿ  ɨɛ¶ɽɦɭ 
 ɩɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ   ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɪɿɲɟɧɧɿ ɮɚɫɚɞɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ  ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ   

± Ɍɟɪɦɿɧ  ©ɚɤɰɟɧɬª ɧɟ  ɽ  ɫɭɬɨ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɦ   ɜɿɧ  ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ  ɡ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ  ɫɥɨɜɧɢɤɚ  ɿ  ɦɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɭ  ɜɫɿɯ  ɫɮɟɪɚɯ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ  ɚɥɟ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ  ɿ ɰɟ ɫɤɥɚɥɨɫɹ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ   

± Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɬɟɪɦɿɧ ©ɚɤɰɟɧɬª  ɦɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ  ɮɨɪɦɢ ɚɛɨ ɹɜɢɳɚ  ɜɿɧ ɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ 
ɜ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɬɚ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ   

± Ɇɨɠɧɚ  ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ  ɚɤɰɟɧɬɭ  ɧɚ 
ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɜ  ɧɨɜɿɬɧɿɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ  ɣɨɝɨ  ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ   

± Ɂɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɚɤɰɟɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɜɢɦɨɡɿ ± ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɮɟɧɨɦɟɧ;  

± Ⱥɤɰɟɧɬ  ɭ  ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ  ± ɰɟ  ɡɚɫɿɛ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɹɤɢɣ  ɧɟ  ɦɚɽ 
ɠɨɪɫɬɤɢɯ  ɪɚɦɨɤ  ɿ  ɨɛɦɟɠɟɧɶ  ɡɚ  ɡɦɿɫɬɨɦ   ɮɨɪɦɨɸ   ɪɨɡɦɿɪɨɦ   ɦɿɫɰɟɦ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧ ;  

± Ⱥɤɰɟɧɬ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɏɏ ɫɬ   ɧɟ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɸ  ɧɚɭɤɨɸ  ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɨɸ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɮɨɪɦɢ  ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ  ɭɜɚɝɢ  ɩɪɢ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ  ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ  ɡɨɞɱɢɯ  ɭ  ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ  ɜɭɡɚɯ 
 ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ   
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ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɦɨɠɭɬɶ  ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ  ɨɫɧɨɜɭ  ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 

ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ  ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɳɨ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɜɿɞɨɦɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɭ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɣɨɝɨ  ɪɨɥɿ  ɜ  ɿɧɲɢɯ  ɨɛɥɚɫɬɹɯ  ɧɚɭɤ  ɿ  ɫɭɦɿɠɧɢɯ  ɜɢɞɚɯ  ɦɢɫɬɟɰɬɜ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɞɢɡɚɣɧɟɪɿɜ. 

Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ʉɪɢɧɫɤɢɣ ȼ  Ɏ    Ʌɚɦɰɨɜ ɂ  ȼ    Ɍɭɪɤɭɫ Ɇ  Ⱥ   ɗɥɟɦɟɧɬɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  Ɇ  ± Ʌ   Ƚɨɫɫɬɪɨɣɢɡɞɚɬ            ɫ  
2. Ʉɪɢɧɫɤɢɣ ȼ  Ɏ    Ʌɚɦɰɨɜ ɂ  ȼ    Ɍɭɪɤɭɫ Ɇ  Ⱥ   ɗɥɟɦɟɧɬɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  Ɇ  ± Ʌ   Ƚɨɫɫɬɪɨɣɢɡɞɚɬ        168 ɫ  
3. ɂɤɨɧɧɢɤɨɜ  Ⱥ   ȼ , ɋɬɟɩɚɧɨɜ  Ƚ   ɉ   Ɉɫɧɨɜɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  

ɍɱɟɛ  ɩɨɫɨɛɢɟ  Ɇ   ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ            ɫ  
4. Ʉɪɢɧɫɤɢɣ ȼ  Ɏ    Ʌɚɦɰɨɜ ɂ  ȼ    ɋɬɟɩɚɧɨɜ Ⱥ  ȼ   ɢ  ɞɪ   Ɉɛɴɟɦɧɨ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  Ɇ   ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ            ɫ  
5. Ɉɫɧɨɜɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  ɢ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ   ɉɨɞ  ɨɛɳɟɣ 

ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ɍɢɰɚ Ⱥ  Ⱥ , Ʉ   ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ            ɫ  
6. Ⱥɪɚɭɯɨ ɂ  Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ  Ɇ   ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ            ɫ  
7. ɋɬɟɩɚɧɨɜ Ⱥ  ȼ   ɢ  ɞɪ   Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ   Ɇ          

312 ɫ   
8. ɒɚɩɨɜɚɥ ɇ  Ƚ   ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɇɚɜɱ   ɩɨɫɿɛ  

Ʉ   ɄɇɍȻȺ            ɫ  
9. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ȼ  ȯ   əɤɨɜɥɟɜ Ɇ  ȱ  Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 

ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ   ɇɚɜɱ  ɩɨɫɿɛ  Ʉ   Ʉɚɪɚɜɟɥɚ            ɫ. 
10. ɑɢɧɶ Ɏ  Ⱦ  Ʉ  Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ  ɮɨɪɦɚ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ  ɍɱɟɛɧɢɤ  

Ɇ   ȺɋɌ  Ⱥɫɬɪɟɥɶ  2005. 399 ɫ  
11.  ɋɬɟɩɚɧɨɜ Ⱥ  ȼ    Ɇɚɥɶɝɢɧ ȼ  ɂ   ɢ  ɞɪ   Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 

ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ  ɍɱɟɛ  ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ  ɂɡɞɚɧɢɟ    Ɇ   Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ-ɋ            ɫ  
12. ɀɢɬɤɨɜɚ ɇ  ɘ   Ɂɢɦɿɧɚ ɋ  Ȼ  Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ. ɇɚɜɱ  ɩɨɫɿɛ  Ʉ   ɄɇɍȻȺ        

    ɫ  
13. ȱɞɚɤ  ɘ   ȼ    Ʉɥɢɦɟɧɸɤ  Ɍ   Ɇ    Ʌɹɫɤɨɜɫɶɤɢɣ  Ɉ   Ƀ    Ɉɫɧɨɜɢ ɨɛɽɦɧɨ-

ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ   Ʌɶɜɿɜ   ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɢ        -     ɫ   

    Ⱥɥɨɧɨɜ ɘ  Ƚ   Ɇɟɥɨɞɢɧɫɤɢɣ Ⱦ  Ʌ  Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  Ʉɭɪɫ 
ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɜ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ. ɍɱɟɛ    Ɇ   
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ            ɫ  

15. ɂɤɨɧɧɢɤɨɜ $  %  Ɏɭɧɤɰɢɹ  ɮɨɪɦɚ  ɨɛɪɚɡ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  ± Ɇ   ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ  
1986. -     ɫ  
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   ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ Ⱥ  Ⱥ   Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ  ɢ  ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ  ɨɛɴɟɦɧɨɣ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ  Ɇ            ɫ  

17. Ⱦɚɞɚɲɟɜɚ Ɇ   Ɇ  ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ  ɹɡɵɤ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɤɨɧɰɚ  ;;±ɧɚɱɚɥɚ 
;;,  ɜɟɤɚ  ɜ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ  ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɤɚɹ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ  Ɇ   Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ            ɫ  

18. Ɍɚɧɡɵɤɨɜɚ ɍ  Ⱥ   Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɚ  ɢ  ɚɤɰɟɧɬ  ɜ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ  ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ  
Ɋɟɮɟɪɚɬ  ©Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɢɦ  ɂ  ɂ  ɉɨɥɡɭɧɨɜɚª  ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ  Ʉɚɮɟɞɪɚ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ 
ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ  Ȼɚɪɧɚɭɥ          ɫ  

19. ɋɥɨɜɧɢɤ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɦɨɜɢ  ɭ      ɬɨɦɚɯ  ɇȺɇ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿɦ  ɉɨɬɟɛɧɿ Ɉ  Ɉ  Ʉɢʀɜ  ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ       -1980).  

     Ȼɟɡɪɨɞɧɵɣ  ɉ   ɉ   Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ  ɬɟɪɦɢɧɵ   Ʉɪɚɬɤɢɣ  ɪɭɫɫɤɨ-ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ 
ɫɥɨɜɚɪɶ  Ʉ   ȼɢɳɚ ɲɤ         ±     ɫ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

ɋɜɢɫɬɭɧ  ɂɝɨɪɶ  ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ   ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɝɥɚɜɧɵɣ  ɪɟɞɚɤɬɨɪ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹª  

Ⱥɤɰɟɧɬ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɧɚ 
ɪɭɛɟɠɟ ɏɏ-ɏɏ, ɜɟɤɨɜ. 

Ƚɥɚɜɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɟɨɪɢɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  ɚɤɰɟɧɬɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɟɝɨ  ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  ɜ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ  ɢ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɧɨ  ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ   Ɉɬɦɟɱɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ  ɭɫɢɥɟɧɢɹ  ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɚɤɰɟɧɬɚ  ɧɚ  ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ  ɧɨɜɟɣɲɟɣ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ   ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
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ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ  ɧɚɭɤɚ  ɧɟ  ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɚ  ɚɤɰɟɧɬ  ɤɚɤ  ɨɞɧɭ ɢɡ  ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ  ɢ  ɧɟ  ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ  ɟɦɭ  ɞɨɥɠɧɨɟ  ɦɟɫɬɨ  ɜ  ɬɟɨɪɢɢ   ɗɬɨɬ  ɮɚɤɬ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ  ɧɚ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ  ɩɪɨɛɟɥ  ɜ  ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɩɨɥɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɉɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ   ɚɤɰɟɧɬ   ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ   ɮɟɧɨɦɟɧ   ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ  ɮɨɪɦɚ  
ɧɨɜɟɣɲɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ  
 

Annotation 
Svystun Ihor, architect, editor-in-chief of the culturological magazine 

Civilization. 
Accent as a compositional phenomenon of the latest architecture at the 

turn of the 20-21 centuries. 
The main issue of this publication is one of the aspects of the theory of 

architectural composition: accent as a means of highlighting the shape of an object or 
its elements in urban space and increasing the expressiveness of figuratively 
emotional characteristics. The study of samples of newest architectural practice, 
created at the turn of the 20-21 centuries, concluded that all the variety of 
architectural forms, regardless of typology, size, number of floors, construction time, 
materials and other characteristics, is divided into two main groups: "accent" and 
"accentless" compositional structures. Accent in the modern sense is a means of 
composition that has no rigid limits and restrictions on content, form, size, location, 
building materials, etc. The accent is not subject to replication and is not a typical 
means of forming of building, it acts as a protest against the monotonous and 
primitive architectural form and space (one of its functions). The process of 
strengthening the influence of emphasis on shaping in the latest architecture, the 
expansion of qualitative and quantitative characteristics is noted. It has been 
established that modern architectural science has not fixed emphasis as one of the 
priority components and has not determined its proper place in theory. This fact 
indicates a gap in the general theoretical information field for the development of 
architecture. According to the integrated assessment of its characteristics, it can be 
considered a phenomenon in the structure of architectural composition means. 

Key words: accent, composition, phenomenon, architectural form, new 
architecture. 
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ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ   ɬɚ  ʀɯɧɿɯ  ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ   ɡ  ɩɨɡɢɰɿɣ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɹɜɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɳɨ ɦɚɸɬɶ   ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɩɨɬɨɤɿɜ   ɛɚɝɚɬɨ-ɡɨɧɧɭ  ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɨ-
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ   ɍ  ɪɨɛɨɬɿ  ɞɟɬɚɥɶɧɨ  ɩɨɤɚɡɚɧɨ   ɳɨ  ɿɫɧɭɽ  ɧɟ  ɦɟɧɲ  ɹɤ     
   ɯ    ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɬɚ         ɯ     ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ©ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯª  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɩɪɨɹɜɭ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
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ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ    ɋɭɬɬɽɜɢɦ  ɽ  ɬɟ   ɳɨ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
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ɦɨɠɥɢɜɚ ɳɟ ɣ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ  
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ɩɪɨɫɬɿɪ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ   ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ   ɩɿɲɨɯɿɞɧɚ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ȼ  ɨɫɧɨɜɿ  ɪɨɛɨɬɢ  ɥɟɠɢɬɶ  ɿɞɟɹ  ɹɤɚ   ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 

ɪɟɚɥɶɧɭ   -ɡɧɚɱɧɭ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɭ  ɤɨɞɨɜɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ  ©ɨɞɢɧɢɰɿª   ɹɤɚ  ɦɚɽ  ɦɿɫɰɟ  ɭ  ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ  ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɦɭ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ  ± ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ  ɬɚ  ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ   ɜɿɞ  ɦɿɫɬɚ-ɦɿɥɶɣɨɧɧɢɤɚ  ± ɞɨ  ɧɟɜɟɥɢɱɤɨɝɨ 
ɫɟɥɢɳɚ    Ⱥɥɟ  ɩɪɨ  ɰɟ  ± ɬɪɨɯɢ  ɧɢɠɱɟ   ɤɨɥɢ  ɛɭɞɟ  ɪɨɡɤɪɢɬɚ  ɝɨɥɨɜɧɚ  ɫɭɬɶ  ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ   ɞɢɜ   Ɍɚɛɥ  -    ɪɨɛɨɬɢ   ɹɤɚ  ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ  ɬɚ  ɫɢɫɬɟɦɧɿɣ 
 ɡɨɤɪɟɦɚ   ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɿɣ   ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɩɨɬɨɤɿɜ  ɬɚ  ɫɢɫɬɟɦ   ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ    ɭ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ  ɨɞɢɧɢɰɿ   ɩɪɨ  ɹɤɭ  ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ  ɜɢɳɟ  ɉɟɪɲ  ɡɚ  ɜɫɟ  
ɬɪɟɛɚ  ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ   ɳɨ  ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ   -ɪɿɜɧɟɜɨʀ 
©ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀª   ©ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀª  ɬɚ  ©ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀª  ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ  ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɹɤ 
ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬɸ  ©ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸª   ɬɚɤ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨ-ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɸ ɛɚɝɚɬɨ-
ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɸ ± ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ©ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀª  ɳɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ  ɜɩɥɢɜɚɽ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɧɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ©ɥɸɞɨ-ɡɛɨɪɭª  ɬɚ  ©ɥɸɞɨ-
ɜɿɞɜɨɞɭª  ɥɸɞɨɩɨɬɨɤɿɜ   ɚɥɟ  ɣ  ɧɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɩɨɬɨɤɿɜ   ɿ  ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨɸ  ©ɤɨɥɢɜɧɨɸ  ɫɤɥɚɞɨɜɨɸª   ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ  ɹɤɨʀ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɢɣ  ©ɩɿɤɨɜɢɣª  ɝɪɚɞɿɽɧɬ  ɫɬɚɧɭ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɡɭɩɢɧɤɢ   ȼ  ɪɚɦɤɚɯ  ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ  ɝɪɚɞɿɽɧɬɭ  
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɧɟɦɚɥɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɬɚ  ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨɝɨ 
©ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ  ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª   ɦɚɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɭɜɚɡɿ  ©ɫɬɢɯɿɣɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟª  ɿ 
©ɫɬɢɯɿɣɧɨ-ɩɿɲɨɯɿɞɧɟ ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɤɨɥɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɚɥɟ  ɣ 
©ɫɬɢɯɿɣɧɢɣª ɬɚ ɧɟɤɟɪɨɜɚɧɢɣ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɣ ɩɟɪɟɬɢɧ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɩɨɬɨɤɿɜ  >     -6, 10-13, 18-19 ɬɨɳɨ@   Ⱥ  ɰɟ  ɜɠɟ 
ɧɚɩɪɹɦɭ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɡ  ɩɢɬɚɧɧɹɦ  ©ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀª 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  ɬɚ  ɧɟ-ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɫɬɿ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ   ɳɨ  ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ   ɚɥɟ  ɣ  ɡ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɥɨɝɨ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ >     -16, 18-   ɬɨɳɨ@   
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Ɉɫɶ  ɱɨɦɭ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ  ɬɚ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɬɚɤɢɯ   -ɪɿɜɧɟɜɢɯ 
 ©ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯª   ©ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯª  ɬɚ  ©ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯª   ɫɢɫɬɟɦ  ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɽ  ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ   Ⱥɥɟ 
ɝɨɥɨɜɧɟ  ɤɨɠɧɚ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɚ ɜɢɞɭ ɫɢɫɬɟɦ  
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ   ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɫɢɫɬɟɦɧɿ   ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɿ  ɬɚ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɿ  ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿ  ɬɚ  ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿ  ɲɥɹɯɢ  ɳɨɞɨ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɡɨɤɪɟɦɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
©ɨɞɢɧɢɰɶª   ɚɥɟ ɣ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɧɨɜɿ ɲɥɹɯɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɫɚɦɢɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ± ɡɨɤɪɟɦɚ   ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɞɿɽɧɬɭ  

ɇɚɭɤɨɜɚ  ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɩɨɥɹɝɚɽ   ɩɟɪɲ  ɡɚ  ɜɫɟ   ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ  ɡɨɤɪɟɦɚ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ  ɩɿɞɯɨɞɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ  ɬɚ  ɧɚɫɤɪɿɡɧɨʀ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ  ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ    
   ɯ    ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɬɚ         ɯ     ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ©ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯª  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɩɪɨɹɜɭ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɁɌɉ-ɫɢɫɬɟɦ   ɚ  ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ©ɿɧɮɪɚ-ɡɨɧɢª ± ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ  ɧɟ ɦɟɧɲɟ            ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ     
      ɯ    ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ-ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ   ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɿ  ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɡɚɜɞɹɤɢ  ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ  ɩɿɞɯɨɞɭ   ɦɨɠɥɢɜɚ  ɳɟ  ɣ 
ɩɨɞɚɥɶɲɚ  ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ   ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ  ɱɢ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ   ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ   ɛɿɥɶɲ  ɧɢɠɱɢɯ  ɪɿɜɧɹɯ  ± ɱɢ   ɧɚɜɩɚɤɢ   ɛɿɥɶɲ  ɜɢɳɢɯ  ɪɿɜɧɹɯ   ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  

ȼɢɤɥɚɞ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɍ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɤɨɠɧɚ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ   ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɬɚ  ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɨɞɢɧɢɰɶ    ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɜɢɩɚɞɨɤ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ  ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ  SHGHVWULDQ-transport object-subject-spatial 
environmental PTOSSE-system), ± ɹɤɚ   ɜ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ   ɽ  ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ  ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ   XQLYHUVDO  3726SE-system ± PTOSSUE-
V\VWHP   ɤɨɥɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɳɟ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ©ɫɭɬɬɽɜɨ-ɜɩɥɢɜɨɜɢɣª 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɡɨɧɿɧɝɨɜɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣ   ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɢɣ  ɬɚ ɱɢ  ɡɜɭɤɨɜɢɣ 
ɬɨɳɨ   ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ  ©ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀª  ɥɸɞɢɧɢ  
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɧɚɫɤɪɿɡɧɨʀ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ   ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ 
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ɥɿɬɟɪɨɸ ©ɉª  ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ©ɉɌª  ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ɧɚɜɟɞɟɧɨ  ɭ  Ɍɚɛɥ     ɐɹ  ɬɚɛɥɢɰɹ ɽ 
ɛɚɡɨɜɨɸ  ± ɿ  ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ  ʀʀ  ɫɭɬɿ  ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ   Ɉɤɪɿɦ  ɬɨɝɨ   ɰɹ  ɬɚɛɥɢɰɹ  ɽ 
ɨɫɧɨɜɨɸ  ɞɥɹ  ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɿɧɲɨʀ   ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɨʀ  ɬɚɛɥɢɰɿ   ɞɢɜ   Ɍɚɛɥ      ɞɟ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɮɨɪɦɭɥ   ɳɨ  ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  Ɍɚɛɥ    
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɿ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɿ  ɬɚ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ 
ɡɜ¶ɹɡɤɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ  ɁɌɉ-ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɡ  ɩɨɡɢɰɿɣ  ɪɨɡɝɥɹɞɭ   -ɪɿɜɧɟɜɨʀ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ  ©ɨɞɢɧɢɰɿª    Ʉɨɠɧɿɣ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɣ  ɫɯɟɦɿ 
ɬɚɤɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɢɯ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɬɚ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ   ɳɨ  ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ  ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ  Ɍɚɛɥ    
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɜɨɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ 
ɡ  N-ɞɨɪɿɠɧɢɦ  ©ɨɫɬɨɜɨɦª   ɧɚ  ɹɤɢɣ  ©ɧɚɧɢɡɭɸɬɶɫɹ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ 
©ɨɞɢɧɢɰɿª   ɇɚɣɛɿɥɶɲ  ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ   ɡ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ 
ɬɨɱɤɢ  ɡɨɪɭ   ɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ  ɫɯɟɦɢ  ɡ N-ɞɨɪɿɠɧɢɦ  ©ɨɫɬɨɜɨɦª  ɩɪɢ 
1              ɬɚ     Ɂɚ  ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ  ɚɜɬɨɪɿɜ   ɬɚɤɢɯ   -ɞɨɪɿɠɧɢɯ    -ɞɨɪɿɠɧɢɯ  ɬɚ   -
ɞɨɪɿɠɧɢɯ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ  ɫɯɟɦ   ɜ  Ɍɚɛɥ         ɜ  ɹɤɨɫɬɿ  ɩɪɢɤɥɚɞɭ  
ɧɚɜɟɞɟɧɨ  ɥɢɲɟ  ɞɟɤɿɥɶɤɚ  ɿɡ  ɛɚɝɚɬɶɨɯ  ɦɨɠɥɢɜɢɯ  ± ɧɚ  ɪɿɜɧɿ   -ɞɨɪɿɠɧɢɯ   ɿɫɧɭɽ 
ɩɨɧɚɞ        ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ   Ⱥ  ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ   -ɞɨɪɨɠɧɿɯ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ  ɫɯɟɦ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ± ɜɞɜɿɱɿ  ɛɿɥɶɲɟ  
ɐɿɤɚɜɢɣ  ɬɚɤɨɠ  ɜɚɪɿɚɧɬ   ɤɨɥɢ  1  ɛɿɥɶɲɟ   -ɯ  ± ɩɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ  ɰɿɤɚɜɿ  ɬɚ 
ɧɚɜɿɬɶ  ©ɞɢɜɧɿª  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ  ɦɨɦɟɧɬɢ  ©ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨʀ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɢª 
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɩɨ  ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ  ɞɨ  ɫɜɨɝɨ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɹɤɨɦɭ 
ɜɿɧ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ   ɋɬɨɫɨɜɧɨ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɜɨɯ  ɜɤɚɡɚɧɢɯ  ɁɌɉ-
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ± ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ  ɳɨ  ɬɪɟɛɚ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪª  ɬɚ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪª   ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣª  ɭɬɜɨɪɟɧɨ  ɜɿɞ 
ɫɥɨɜɚ ©ɡɭɩɢɧɤɚª  ɚ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɣª ɭɬɜɨɪɟɧɨ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ ©ɡɭɩɢɧɹɬɢɫɶª   

ɉɿɞ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɦ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɦª  ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ  ɭɦɨɜɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ  ɨɩɢɫɚɧɨɝɨ 
ɩɿɜɤɨɥɚ   ɭ  ɹɤɨɦɭ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ  ɡɭɩɢɧɤɚ  ɹɤ  ɦɚɥɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ  ɮɨɪɦɚ   ɚ  ɩɿɞ 
©ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦª ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɿɪ  ɳɨ ɨɬɨɱɭɽ ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪª 
 ɩɪɨɫɬɿɪ   ɞɟ  ©ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹª   ɿ  ɹɤɢɣ  ɽ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ-ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɭɩɢɧɤɢ  Ɍɚɤ  ɞɨ ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭª ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɡɨɧ 
 ɹɤɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɿɣ ɫɬɚɬɬɿ >  @   ɡɨɤɪɟɦɚ  ɫɸɞɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ     
©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɚª ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɁɌɉ  ɱɢ ©ɨɞɢɧɢɰɿª  ɁɌɈ   
2) ©ɹɞɪɨª   ɁɌɉ-©ɹɞɪɨª   ɁɌɈ-©ɹɞɪɨª        ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪª  ɁɌɈ  
4) ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪª  ɁɌɈ       ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪª  ɁɌɈ  
6) ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪª  ɁɌɈ       ©ɛɭɮɟɪɧɚ  ɡɨɧɚª  ɁɌɉ       ©ɱɟɪɜɨɧɚ 
ɡɨɧɚª ɁɌɉ  ɬɚ    ©ɿɧɮɪɚ-ɡɨɧɚª ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ   
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ɋɬɢɫɥɨ  ɤɚɠɭɱɢ   ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪª  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɞɨ  ɫɤɥɚɞɭ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭª   ɹɤɨɦɭ   ɹɤ  ɜɠɟ  ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ   ɜɿɧ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ-ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ   
Ɂɭɩɢɧɨɱɧɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ  ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ     ɡɨɧ   ɞɢɜ   ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ     ɩɭɧɤɬɿɜ    ɚ  ɞɨ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɡɭɩɢɧɤɢ   ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  ɥɢɲɟ  ɩɟɪɲɿ  ɬɪɢ 
ɩɭɧɤɬɢ  ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɛɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɣ ɜɢɪɨɞɠɟɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ  ± ɡ ɞɟɜ¶ɹɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ  
ɳɨ  ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ  ©ɨɞɢɧɢɰɸª   ɹɤɚ  ɦɚɽ   -ɡɧɚɱɧɭ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ-ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ   ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ  ɬɚɤɨɠ   ɳɨ     ɡɨɧ  ± ɰɟ  ɬɟɠ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ   ɛɨ ɦɨɠɥɢɜɿ  ɣ  ɜɢɪɨɞɠɟɧɿ  ɜɚɪɿɚɧɬɢ   ɤɨɥɢ ɞɟɹɤɿ  ɡɨɧɢ  ɡɥɢɜɚɸɬɶɫɹ  ɚɛɨ 
ɡɨɜɫɿɦ ɜɿɞɫɭɬɧɿ  Ɉɬɠɟ  ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɳɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ  
9-ɡɨɧɧɢɦ  ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɣ    
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   I   ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   II   ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɹɞɪɚª   ɁɉɌ-©ɹɞɪɚª   ɁɌɈ-©ɹɞɪɚª    III   ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª  
IV) ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭª   V   ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   VI   ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   VII   ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀ  ɡɨɧɢª  
VIII) ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀ 
ɡɨɧɢª  ɬɚ IX  ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɿɧɮɪɚ-
ɡɨɧɢª   

ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ  ɡɧɚɸɱɢ ɧɚɡɜɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɨɧ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
©ɨɞɢɧɢɰɿª   ɥɟɝɤɨ  ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ  ɿ  ɜɫɿ    ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɩɨɬɨɤɢ  ɬɚ  ɫɢɫɬɟɦɢ   ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ    ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɜɿɞ  ɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨ  ± ɞɨ 
ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ  ɪɿɜɧɿɜ   ɳɨ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɭ  Ɍɚɛɥ    ȱ  ɜɫɟ  ɰɟ   -ɡɧɚɱɧɨ-ɤɨɞɨɜɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ   ɹɤɚ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ  ɹɤ  ɿɽɪɚɪɯɿɸ   ɬɚɤ  ɿ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ  ɧɚɡɜɢ  ɡɨɧ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ©ɨɞɢɧɰɿª  

ȼ  ɲɢɮɪɭɜɚɧɧɿ  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɩɪɢɣɧɹɬɿ  ɬɚɤɿ  ɭɦɨɜɧɿ  ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ   ɍ  ± ɭɥɶɬɪɚ-
ɡɨɧɚ   ɹ  ± ɹɞɪɨ   ɡɭ ± ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ   ɩɪɨɫɬɿɪ    ɩɪ  ± ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ   ɩɪɨɫɬɿɪ    ɛɿ  ± 
ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ   ɧ ± ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ   ɛɭ ± ɛɭɮɟɪɧɚ ɡɨɧɚ  
ɱ ± ɱɟɪɜɨɧɚ ɡɨɧɚ  ɿɧ ± ɿɧɮɪɚ-ɡɨɧɚ  

Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ  ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ  ɤɨɠɧɭ  ɿɡ  ɰɢɯ  ɡɨɧ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
©ɨɞɢɧɢɰɿª ± ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɨɹɜɭ ʀɯɧɿɯ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ  ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  

I. Ɂɨɤɪɟɦɚ   ɞɨ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ   I-    ɉ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɚɛɨ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ ɉ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
 ɁɌɉ   ɱɢ ɉ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɁɌɉ  ɞɟ ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɱɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɚ (N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɹɤɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   I-   ɉ-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɱɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ 
ɉ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɁɌɉ  ɚɛɨ ɉ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɪ      «g) 
± ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɚ (N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɚ 
ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  I-    Ɍ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-
ɡɨɧɢª ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ Ɍ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɁɌɉ    ɱɢ  Ɍ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɁɌɉ   ɞɟ  ɪ      «g, ± 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ  ɱɢ  ɭɦɨɜɧɨ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɬɪɚɧɫɩɪɬɧɚ (N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ 
©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   I-    Ɍ-ɫɢɫɬɟɦɚ 
©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  Ɍ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɁɌɉ   ɚɛɨ  Ɍ-N-ɪ-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɪ      «g) ± ɭɦɨɜɧɨ  ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ (N-p-g)-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɚ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   I-    ɉɌ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɚɛɨ  ɉɌ-
N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɁɌɉ   ɱɢ  ɉɌ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɞɟ 
ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɚɛɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  N-
p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ 
©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  I-   ɉɌ-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɚɛɨ  ɉɌ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɱɢ ɉɌ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɁɌɉ  ɪ      «g) 
± ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɹɤɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɚ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª N-
ɝɨ ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ     I-   ɉɌɈɋɉɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɚɛɨ ɉɌɈɋɉɋ-N(d)-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɁɌɉ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ  ɱɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɁɌɉ   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ 
ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª N-
ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   I-    ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-
ɡɨɧɢª ɁɉɌ  ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ  N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
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ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  I-   ɉɌɈɋɉɍɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ©ɭɥɶɬɪɚ-
ɡɨɧɢª   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɞɟ  ɪ      «g, ± 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɁɌɉ   ɹɤɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª    N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   ɩɪɢɱɨɦɭ   ɬɟɪɦɿɧ 
©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª  ɨɡɧɚɱɚɽ   ɳɨ  ɞɨ  ɫɤɥɚɞɭ  ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª 
ɜɯɨɞɢɬɶ  ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ©ɫɭɬɬɽɜɨ-ɜɩɥɢɜɨɜɢɯª  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɥɸɞɢɧɢ  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɱɢ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɬɟɩɥɨɜɿ 
ɬɚ ɱɢ  ɡɜɭɤɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɬɨɳɨ   I-     ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɱɢ ɉɌɈɋɉɍɋ-N-
ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɁɌɉ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ 
ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ  N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ ɁɌɉ 
©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ 
©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d 
©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  ɬɟɪɦɿɧ ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª ɨɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ©ɫɭɬɬɽɜɨ-
ɜɩɥɢɜɨɜɢɯª  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ  ɥɸɞɢɧɢ   ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
©ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨ  ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɞɚɧɨʀ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª  
ɡɜɭɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɨɳɨ  əɤɳɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ I-   ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɨɠ 
ɿ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ  ɬɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɽɦɨ  ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ     ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɢª ɞɚɧɨɝɨ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  

II. Ⱦɨ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɁɉɌ-©ɹɞɪɚª  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  II-    ɉ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɚɛɨ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  ɉ-N(d)-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɁɌɉ    ɱɢ  ɉ-N-ɪ d)-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɚ  N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª  ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ 
©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   II-    ɉ-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  ɉ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   ɚɛɨ  ɉ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ 
©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɚ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª   ɹɤɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɚ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɹɞɪɚª ɁɌɉ  II-3) 
Ɍ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɚɛɨ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  Ɍ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɁɌɉ    ɱɢ  Ɍ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   ɞɟ 
ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ   N-p-g-d)-
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ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɹɞɪɚª ɁɌɉ    II-   Ɍ-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª 
ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ Ɍ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   ɚɛɨ  Ɍ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ 
 ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª  ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ 
©ɫɚɦɚ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ; II-      ɉɌ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ 
©ɹɞɪɚª ɁɌɉ ɚɛɨ ɉɌ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª ɁɌɉ  ɱɢ ɉɌ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª  ɞɟ 
ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɚɛɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  N-
p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª  ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d ©ɹɞɪɚª ɁɌɉ   II-   ɉɌ-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª 
ɚɛɨ  ɉɌ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɱɢ  ɉɌ-N-ɪ-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ   N-p-g)-
ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚª  ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ 
©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d 
©ɹɞɪɚª  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   II-    ɉɌɈɋɉɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɋ-
N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-
ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ 
(N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɁɌɉ  ©ɹɞɪɚª   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ 
©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d  ©ɹɞɪɚª  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ 
ɿɽɪɚɪɯɿʀ   II-8) ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɹɞɪɚªª ɚɛɨ ɉɌɈɋɉɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ    ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ ©ɹɞɪɚª   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚªª  ɁɉɌ 
 ɪ    2,  «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª   ɹɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɚ  ɩɨ 
ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɹɞɪɚª N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   II-    ɉɌɈɋɉɍɋ d)-
ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ©ɹɞɪɚªª   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚª   ɞɟ  ɪ    2,  «g ± 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɁɌɉ 
©ɹɞɪɚªª  ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d ©ɹɞɪɚªª N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  ɬɟɪɦɿɧ ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª 
ɬɭɬ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɹɞɪɚª ɜɯɨɞɢɬɶ ɳɟ ɯɨɱɚ ɛ 
ɨɞɢɧ  ɿɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɁɉɌ-©ɹɞɪɚª ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ 
ɥɸɞɢɧɢ   ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
©ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨ  ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ©ɹɞɪɚª  ɬɨɳɨ   II-10) 
ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚªª  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɚ  ©ɹɞɪɚªª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɁɌɉ  ©ɹɞɪɚª 
 ɪ    2,  «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-
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ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɚ  ɁɌɉ  ©ɹɞɪɚªª   ɹɤɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɚ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d ©ɹɞɪɚª N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿɽɪɚɪɯɿʀ   ɬɟɪɦɿɧ ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª  ɿ  ɬɭɬ ɨɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɹɞɪɚª  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ©ɫɭɬɬɽɜɨ-ɜɩɥɢɜɨɜɢɯª  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɁɉɌ-©ɹɞɪɚª  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɡɭɩɢɧɤɢ   ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɫɬɭɩɟɧɸ  ©ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨ  ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ©ɹɞɪɚª  ɁɌɉ 
 ɦɨɠɥɢɜɿ  ɣ  ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ  ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɡɜɭɤɨɜɢɣ  ɿ  ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɱɢ 
ɡɜɭɤɨɜɢɣ  ɬɚ ɚɛɨ  ɬɟɩɥɨɜɢɣ  ɩɚɪɚɦɟɬɪ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ©ɹɞɪɚªª  ɬɨɳɨ    əɤɳɨ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ  II-    ɜɜɚɠɚɬɢ  ɬɚɤɨɠ  ɿ  ɜɫɿ  ɨɫɧɨɜɧɿ  ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ  ɜɚɪɿɚɧɬɢ   ɬɨ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ  ɦɚɽɦɨ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ      ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɁɉɌ-©ɹɞɪɚªª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  

III-IV. Ⱦɨ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  III-IV-1) 
ɉ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ± ɚɛɨ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ 
ɉ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɱɢ  ɉ-N-ɪ d)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɞɟ  ɪ      «g, ± 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   III-IV-   ɉ-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  ɉ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɚɛɨ  ɉ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ 
 ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   III-IV-3) 
Ɍ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ± ɚɛɨ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ 
Ɍ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɱɢ  Ɍ-N-ɪ d)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɞɟ  ɪ      «g, ± 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   III-IV-   Ɍ-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  Ɍ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɚɛɨ  Ɍ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ 
 ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
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ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   III-IV-5) 
ɉɌ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɚɛɨ  ɉɌ-N(d)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ ɉɌ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  
ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɚɛɨ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
(N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   III-IV-6) 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɉɌ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ  ɉɌ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɱɢ  ɉɌ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɁɌɉ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ 
©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  III-IV-   ɉɌɈɋɉɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɋ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɁɌɉ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   III-IV-8) 
ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ 
ɉɌɈɋɉɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ  d ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ 
ɿɽɪɚɪɯɿʀ   III-IV-    ɉɌɈɋɉɍɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ  ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɿ  ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   ɬɟɪɦɿɧ 
©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦ ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ 
©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ  ɥɸɞɢɧɢ   ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  
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ɡɨɧɿɧɝɨɜɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ  ɩɚɪɚɦɚɬɟɪɢ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ  
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ©ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨ ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª  ɱɢ ɡɜɭɤɨɜɿ ɬɚ ɚɛɨ ɬɟɩɥɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɬɨɳɨ   III-IV-     ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿª  
ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   ɬɟɪɦɿɧ  ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª  ɬɭɬ  ɬɚɤɨɠ  ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɨɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ ɞɨ  ɫɤɥɚɞɭ ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɱɢ  ɡɜɭɤɨɜɿ  ɬɚ ɚɛɨ  ɬɟɩɥɨɜɿ 
ɁɉɌ-ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɬɨɳɨ  əɤɳɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ III-   ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ 
ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ  ɬɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɽɦɨ  ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ     ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   ɚ  ɪɚɡɨɦ   ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨɝɨ  ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɁɉɌ-ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ± ɦɚɽɦɨ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ      
ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɰɶɨɝɨ  ©ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɁɉɌ-
ɝɪɚɞɿɽɧɬɭ   

V-VI. Ⱦɨ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɿ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  V-VI-1) 
ɉ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ± ɚɛɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  ɉ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɱɢ  ɉ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɞɟ ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɱɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ  N-p-
g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª  ɬɚ 
©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   V-VI-    ɉ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  ɉ-N-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɚɛɨ  ɉ-N-ɪ-
ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɪ      «g) ± 
ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  V-
VI-4   Ɍ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ± 
ɚɛɨ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  Ɍ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
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ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɱɢ  Ɍ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɞɟ ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɱɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  N-
p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª  ɬɚ 
©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   V-VI-    Ɍ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  Ɍ-N-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª    ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɚɛɨ  Ɍ-N-ɪ-
ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɪ      «g) ± 
ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª    ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ d ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  V-
VI-     ɉɌ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  
ɚɛɨ  ɉɌ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɱɢ  ɉɌ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɞɟ ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɚɛɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɝɪɚɞɿɽɧɬɿɜ  V-VI-   ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɉɌ-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɚɛɨ ɉɌ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ 
ɉɌ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ 
 ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ ɩɨ 
ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ  V-VI-   ɉɌɈɋɉɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª    ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɋ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɁɌɉ   ɱɢ 
ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ  N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  N-ɝɨ 
ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   V-VI-    ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ 
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©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª    ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ  V-VI-   ɉɌɈɋɉɍɋ d)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɚɛɨ 
ɉɌɈɋɉɍɋ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɧɚɜɤɨɥɨɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  ɬɭɬ ɬɟɪɦɿɧ ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª 
ɬɚɤɨɠ  ɨɡɧɚɱɚɽ   ɳɨ  ɞɨ  ɫɤɥɚɞɭ  ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ 
©ɧɚɜɤɨɥɨɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª    ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɯɨɱɚ  ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ©ɫɭɬɬɽɜɨ-
ɜɩɥɢɜɨɜɢɯª ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɥɸɞɢɧɢ  
± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ  ɱɢ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɡɨɧɿɧɝɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɱɢ  ɡɜɭɤɨɜɿ  ɬɚ ɚɛɨ  ɬɟɩɥɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɱɢ  ʀɯɧɹ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɬɨɳɨ  V-VI-    ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɚɛɨ ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ  N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  N-ɝɨ 
ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   ɬɟɪɦɿɧ  ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª  ɬɚɤɨɠ  ɨɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ  ɞɨ  ɫɤɥɚɞɭ ɉɌɈɋɉɋ-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɳɟ 
ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ɛɚɝɚɬɶɨɯ  ɦɨɠɥɢɜɢɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɡɨɧɿɧɝɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɱɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɱɢ 
ɡɜɭɤɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɬɨɳɨ   əɤɳɨ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ  ɩɭɧɤɬɭ V-VI-    ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɬɚɤɨɠ  ɿ  ɜɫɿ  ɨɫɧɨɜɧɿ  ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ  ɜɚɪɿɚɧɬɢ   ɬɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɽɦɨ   ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ      
ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭª ± ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ  
    ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   ɚ  ɪɚɡɨɦ   ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨɝɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɬɚ ©ɧɚɜɤɨɥɨ-ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ± ɦɚɽɦɨ  ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ       ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɰɶɨɝɨ  ɝɪɚɞɿɽɧɬɭ  ©ɛɿɥɹɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª  ɬɚ  ©ɧɚɜɤɨɥɨ-
ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨª ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   

VII-VIII. Ⱦɨ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɁɌɉ-ɡɨɧ  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  VII-VIII-    ɉ d)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ  ɁɌ-ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ± ɚɛɨ 
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ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ Ʌ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɱɢ ɉ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-
ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ 
ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ 
©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ   VII-VIII-   ɉ-ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ ɉ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª 
ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɚɛɨ ɉ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ    ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ  VII-VIII-   Ɍ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ 
ɁɌ-ɩɪɨɫɬɨɪɭ ± ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ Ɍ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɱɢ 
ɉ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɞɟ ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɱɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ     VII-VIII-    Ɍ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ  Ɍ-N-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɚɛɨ  Ɍ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ 
©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ 
©ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɿ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  VII-VIII-    ɉɌ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª 
ɡɨɧ  ɚɛɨ ɉɌ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɱɢ ɉɌ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  
ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɚɛɨ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
(N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ 
©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   VII-VIII-    ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɉɌ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɚɛɨ ɉɌ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɱɢ 
ɉɌ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɁɌɉ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ©ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿª   ɛɟɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ 
©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  VII-VIII-   ɉɌɈɋɉɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª 
ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɋ-N(d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɁɌɉ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ d)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɞɟ  ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ 
©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª 
ɡɨɧ N-ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  VII-VIII-   ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª 
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ɡɨɧ  ɚɛɨ  ɁɅɈɉɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɋ-N-ɪ-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ  ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª   ɚɥɟ  ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   VII-VIII-9) 
ɉɌɈɋɉɍɋ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɚɛɨ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N(d)-
ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ d)-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɞɟ 
ɪ      «g, ± ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ  ɱɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g-d)-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɬɢɩɭ 
©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª 
ɡɨɧ  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   ɬɟɪɦɿɧ  ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª  ɬɚɤɨɠ  ɨɡɧɚɱɚɽ   ɳɨ  ɞɨ  ɫɤɥɚɞɭ 
ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦ ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ɦɨɠɥɢɜɢɯ  ©ɫɭɬɬɽɜɨ-ɜɩɥɢɜɨɜɢɯª  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ  ɥɸɞɢɧɢ   ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɡɚɧɿɧɝɨɜɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ©ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨ 
ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª  ɱɢ  ©ɡɟɥɟɧɨɝɨ  ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª   ɬɟɩɥɨɜɿ  ɬɚ ɱɢ  ɡɜɭɤɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɬɨɳɨ   VII-VIII-     ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɚɛɨ 
ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɱɢ  ɉɌɈɋɉɍɋ-N-ɪ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª 
ɡɨɧ   ɪ      «g) ± ɥɨɤɚɥɶɧɿ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɿ   N-p-g)-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ©ɫɚɦɿ 
ɩɨ ɫɨɛɿª  ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɢɩɭ ©ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª  ɚɥɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ    ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª  ɡɨɧ  ɁɌɉ  N-ɝɨ  ɪɿɜɧɹ 
ɿɽɪɚɪɯɿʀ  ɬɟɪɦɿɧ ©ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚª ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɛɭɮɟɪɧɨʀª ɬɚ ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɡɨɧ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɜɯɨɞɢɬɶ ɳɟ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ  ɦɨɠɥɢɜɢɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ 
©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɁɉɌ-ɡɨɧ  ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɡɨɧɿɧɝɨɜɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɫɜɿɬɥɚ  ɬɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ©ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨ  ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª  
©ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨ  ɡɥɢɬɬɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɚ  ɡ  ɮɨɧɨɦª   ©ɡɟɥɟɧɨɝɨ  ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɧɹª   ɬɟɩɥɨɜɿ 
ɬɚ ɱɢ  ɡɜɭɤɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɬɨɳɨ   əɤɳɨ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ  ɩɭɧɤɬɭ  VII-VIII-10 
ɜɜɚɠɚɬɢ  ɬɚɤɨɠ  ɿ  ɜɫɿ  ɨɫɧɨɜɧɿ  ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ  ɜɚɪɿɚɧɬɢ   ɬɨ  ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ  ɦɚɽɦɨ   ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ       ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀ  ɡɨɧɢª  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɚ  ɪɚɡɨɦ   ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨɝɨ  ɪɨɡɝɥɹɞɭ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ  ©ɱɟɪɜɨɧɨʀª 
ɡɨɧ   ± ɦɚɽɦɨ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ       ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɬɢɩɿɜ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɰɶɨɝɨ  ɝɪɚɞɿɽɧɬɭ  ɪɨɡɝɥɹɞɭ  ©ɛɭɮɟɪɧɨʀª  ɬɚ 
©ɱɟɪɜɨɧɨʀª ɁɉɌ-ɡɨɧ   
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IX. ɉɪɢɣɦɚɸɱɢ  ɞɨ  ɭɜɚɝɢ   ɳɨ  ©ɿɧɮɪɚ-ɡɨɧɚª  ɨɝɥɹɧɭɬɨʀ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ  ©ɨɞɢɧɢɰɿª  ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ  ɞɨ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɩɨ  ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ  ɞɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ  ɭɦɨɜɧɨ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª    ɬɨ  ɦɨɠɧɚ  ɜɜɚɠɚɬɢ   ɳɨ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɁɌɉ-ɫɢɫɬɟɦɢ  ɰɶɨɝɨ  ©ɿɧɮɪɚ-
ɪɿɜɧɹª  ɭɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɜ  ɿɧɲɿɣ   ɫɭɫɿɞɧɿɣ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ   Ⱥ 
ɬɨɦɭ  ± ɭ  ɞɚɧɿɣ   ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɣ  ɬɭɬ   ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ  ɨɞɢɧɢɰɿ  ± ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª  ± ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ  ɦɚɽɦɨ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ          ɯ    ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɩɪɨɹɜɭ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɁɌɉ-
ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɽɪɚɪɯɿʀ  

ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ   ɳɨ  ɦɨɠɥɢɜɚ  ɳɟ  ɣ  ɩɨɞɚɥɶɲɚ  ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ   ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ  ɱɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ  ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ  ɛɿɥɶɲ ɧɢɠɱɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ± ɱɢ  ɧɚɜɩɚɤɢ  ɛɿɥɶɲ ɜɢɳɢɯ 
ɪɿɜɧɹɯ   ɳɨɞɨ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ   ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ  ɬɚ  ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭª ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ       ɤɥɚɫɿɜ  ɬɚ  ɬɢɩɿɜ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  
2) ɤɥɚɫɿɜ  ɬɚ  ɬɢɩɿɜ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ       ɤɥɚɫɿɜ  ɬɚ 
ɬɢɩɿɜ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɬɚ  ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ 
©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭª  ɬɚ    ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ ɬɢɩɿɜ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ 
ɬɚ  ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª  ɞɚɧɨʀ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ  ɨɞɢɧɢɰɿ   Ɍɚɤ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ       ɜɢɯɨɞɹɱɢ  ɡ  ɤɥɚɫɿɜ  ɬɚ  ɬɢɩɿɜ 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɁɌ-ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɱɢ  ɁɌ-
ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɦɨɠɧɚ  ɨɬɪɢɦɚɬɢ  ɳɟ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ          ɯ    ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
©ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯª ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭɬɨɱɧɟɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ     ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ ɬɢɩɿɜ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɁɌ-ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɱɢ  ɁɌ-
ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɬɚɤɨɠ  ɦɨɠɧɚ  ɨɬɪɢɦɚɬɢ  ɳɟ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ          ɯ    ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
©ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯª ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ      ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ ɬɢɩɿɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭª  ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɳɟ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ          ɯ    ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ©ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯª  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ      
ɜɢɯɨɞɹɱɢ  ɡ  ɤɥɚɫɿɜ  ɬɚ  ɬɢɩɿɜ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɬɚ  ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɿɜ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ  ©ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭª   ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ  ɳɟ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ          ɯ   
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ©ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯª  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ± ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɪɨɡɝɥɹɞɭ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ  ɨɞɢɧɢɰɿ   Ɍɨɛɬɨ   ɡɚɝɚɥɨɦ   ɦɨɠɧɚ  ɨɬɪɢɦɚɬɢ  ɳɟ   ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ        ɯ    ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ©ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯª ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ©ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨª 
ɩɪɨɹɜɭ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɭ  ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɁɌɉ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɬɚ  ʀɯɧɿɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ  ©ɨɞɢɧɢɰɶª  
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ  ©ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿª  ɜɚɪɿɚɧɬɢ   ɚɥɟ  ɬɪɨɯɢ  ɧɚ  ɿɧɲɿɣ  ɨɫɧɨɜɿ  ± 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɩɨɛɭɞɨɜɚ  ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ  ɝɚɪɚɠɭ  ɜ  ©ɭɥɶɬɪɚ-ɡɨɧɿª  ɬɨɳɨ   ɦɨɠɧɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɹɤ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ  
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ   ɇɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ   ɬɚ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ  ɩɿɞɯɨɞɿɜ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɧɚɫɤɪɿɡɧɚ  ɿɽɪɚɪɯɿɹ  ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɹɜɭ  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɬɚ  ʀɯɧɿɯ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ  ɁɌɉ-©ɨɞɢɧɢɰɶª   
ɐɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɚɽ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ-ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ  ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ  
ɿɡ      ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɬɚ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ        ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ-ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ >ɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ©ɿɧɮɪɚ-ɡɨɧɢª ± ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ  ɿɡ    ɨɫɧɨɜɧɢɯ         
ɬɚ   ɹɤ  ɦɿɧɿɦɭɦ   ɿɡ             ɯ     ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ-ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɢɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ  ɁɌɉ-ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ@   ɍ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɤɨɠɧɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɚ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ   ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɬɚ  ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɫɢɫɬɟɦɧɨ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɜɢɩɚɞɨɤ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɨʀ ɉɌɈɋɉɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ (pedestrian-transport object-subject-
spatial environmental PTOSSE-system), ± ɹɤɚ   ɜ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ   ɽ  ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ  ɉɌɈɋɉɍɋ-ɫɢɫɬɟɦɢ   XQLYHUVDO  3726SE-system ± PTOSSUE-
V\VWHP    ɤɨɥɢ  ɞɨ  ɪɨɡɝɥɹɞɭ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɳɟ  ɯɨɱɚ  ɛ  ɨɞɢɧ  ©ɫɭɬɬɽɜɨ-ɜɩɥɢɜɨɜɢɣª 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣ ɱɢ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɬɚ ɚɛɨ ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɱɢ ɬɟɩɥɨɜɢɣ 
ɬɨɳɨ   ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ  ©ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀª  ɥɸɞɢɧɢ  
ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ   ɜɡɚɽɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ  ɬɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  ɬɚ  ʀɯɧɿɯ  ɁɌɉ-ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ   ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɬɚ  ©ɨɞɢɧɢɰɶª   ɫɩɪɢɹɽ  ɹɤ  ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ  ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ   ɬɚɤ  ɿ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɰɢɯ  ɡɭɩɢɧɨɱɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ  ɪɿɜɧɹ  ɿɽɪɚɪɯɿʀ   Ⱥ  ɰɟ   ɜɠɟ  ɜ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ   ɫɩɪɢɹɽ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɢɯ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿɽɪɚɪɯɿʀ  

 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 

    Ɍɨɜɛɢɱ ȼ ȼ  Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ   Ⱦɢɫ     ɞ-ɪɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ                Ɍɨɜɛɢɱ  ȼɚɥɟɪɿɣ  ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ   ± 
Ʉɢʀɜ        ± 429 ɫ  
    Ɍɨɜɛɢɱ  ȼ ȼ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ   ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ  ɩɿɞɯɿɞ     

³ɋɬɚɪɨɞɭɛɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ ±     ´  ± Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ         ± ɜɵɩ      ± ɱ  3. ± 
ɋ  26-32. 
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    Ɍɨɜɛɢɱ  ȼ ȼ  Ⱦɟɹɤɿ  ɚɫɩɟɤɬɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ      ɋɭɱɚɫɧɿ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ± Ʉ , 2001. ± ʋ    ± ɋ     -109. 
    ȽȻɇ  ȼ    -218-           ɋɩɨɪɭɞɢ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ   Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ  ɞɨɪɨɝɢ  

Ɂɭɩɢɧɤɢ  ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ   Ɂɚɝɚɥɶɧɿ  ɜɢɦɨɝɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   ± Ʉ   
ȼɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɟ        ± 13 ɫ  
   ȽȻɇ ȼ    -37641918-          ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ  

Ɂɭɩɢɧɤɢ  ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ   Ɂɚɝɚɥɶɧɿ  ɜɢɦɨɝɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   ± Ʉ   
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ        ± 19 ɫ   
    Ɍɨɜɛɢɱ ȼ ȼ    ɋɢɫɨɣɥɨɜ  Ɇ ȼ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ   Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ  ɬɚ  ɧɚɭɤɚ   Ɍ    

ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɬɚ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɿ  ɹɜɢɳ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ  
2007. ± ɋ  1020.  
    Ɍɨɜɛɢɱ  ȼ ȼ    Ʉɭɪɨɜɫɤɢɣ  Ƚ Ʉ   ɋɜɟɬɨɜɨɣ  ɪɟɠɢɦ  ɤɚɤ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ  ɩɪɢɧɹɬɢɹ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ  ɢ  ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ  ɪɟɲɟɧɢɣ   Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  Ʉɢʀɜ  ɄɇɍȻȺ        ȼɢɩ  28. ± ɋ  311 - 319. 
   Ʉɪɚɜɟɰ ȼ ɂ  Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  ɏɚɪɶɤɨɜ  

ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ        ±    ɫ  
   ȿɮɢɦɨɜ Ⱥ ȼ  Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ  ±  Ɇ   ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ        ± 272 ɫ  
    Ʉɨɡɚɤ ɇ Ɏ  Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 

ɩɪɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ  ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ  ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ± Ʉ        ± ɜɢɩ     (2) ± ɫ  56-59.  
     ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ  Ɉ Ȼ   Ɏɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ  ɮɭɧɤɰɿʀ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ   ɲɬɭɱɧɨɝɨ  ɿ 

ɫɭɦɿɳɟɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  Ʉ   Ȼɭɞ  ɜɢɪɨɛ-ɜɨ        ʋ 60. ± ɫ  35-38. 
12. Ƚɭɳɢɧɚ  Ɉ ȼ   ȼɩɥɢɜ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɱɢɧɧɢɤɚ  ɧɚ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 

ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɭ  ɠɢɬɥɨɜɨʀ  ɝɪɭɩɢ  ɜ  ɭɦɨɜɚɯ  ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ  ɦɿɫɬɚ   ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ   ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ  ɡɛɿɪɧɢɤ   ȼɢɩ  5 -     Ʉɢʀɜ  
ɇȺɍ        ± ɋ  48 - 58. 
    ɋɟɪɞɸɤ ȱ ȱ  ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  Ʌɶɜɿɜ  ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ  

1979. ± 202 ɫ  
    Ʉɨɧɞɪɚɰɶɤɚ Ɉ ȱ  ɋɜɿɬɥɨ ɿ ɤɨɥɿɪ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɚ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ 

ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ  ɨɛɪɚɡɿ   ɋɭɱɚɫɧɿ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ   ± 
ȼɢɩ      ± Ʉ   ɄɇɍȻȺ        ± ɋ     ±246. 
     əɤɨɜɥɽɜ  Ɇ ȱ   Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ  ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ  ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  

Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɞ-ɪɚ ɬɟɯɧ.ɧɚɭɤ 05.01.03 / ɄɇɍȻȺ - Ʉ., 1999. ± 33ɫ. 
     ɋɵɫɨɣɥɨɜ  ɇ ȼ   Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɚ  ɤɚɤ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ  ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ  ɫɢɫɬɟɦɵ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ   Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɋɩɟɰɜɢɩɭɫɤ  ± Ʉɢʀɜ  ɄɂȲȼɁɇȾȱȿɉ        ± ɋ   -97.  
    Ʉɨɡɚɤ ɇ  Ɏ  ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɋɭɱɚɫɧɿ 

ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ   ± ȼɢɩ       ± Ʉ    ɄȾɌɍȻȺ          ± 
ɋ  243 ± 246. 
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     Ʉɨɰɚɪɟɜɚ  ɇ ȼ    ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ  ɇ Ⱥ   ɐɜɟɬɨɱɧɵɟ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ  ɜ  ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ     ɇ ȼ   Ʉɨɰɚɪɟɜɚ   ɇ Ⱥ   ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ   ɭɱɟɛ  
ɩɨɫɨɛɢɟ  ± Ȼɟɥɝɨɪɨɞ  ɂɡɞ-ɜɨ ȻȽɌɍ ɢɦ  ȼ Ƚ  ɒɭɯɨɜɚ        ± 115 ɫ  

19. Vasilenko, T.A. System principles for formation of urban landscape and 
recreational environment / T.A. Vasilenko, Zh.A. Svergouzova, N.A. Vasilenko// 
,QWHUQDWLRQDOHU  .RQJUHVV  )DFKPHVVH   gNRORJLVFKH  XQG  7HFKQRORJLVFKH  $VSHNW  GHU 
Lebensversorgung: program abstracts / Europaische wissenschaftliche Gesellschaft. ± 
Hannover, 2007. ± 4±5 Dezember. ± P. 66 ± 67.  
    Ɍɨɜɛɢɱ ȼ ȼ   Ʉɭɥɿɱɟɧɤɨ ɇ ȼ   ɋɢɫɨɣɥɨɜ Ɇ ȼ   Ʉɨɧɞɪɚɰɶɤɚ Ɉ ȱ  ɇɚɫɤɪɿɡɧɚ 

ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɫɜɿɬɥɨɤɨɥɿɪɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  
Ʉɢʀɜ  ɄɇɍȻȺ        ȼɢɩ  72. ± ɋ  252 - 272. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɍɨɜɛɢɱ  ȼɚɥɟɪɢɣ  ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ  ɞɨɤɬɨɪ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ   ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ  

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ  ɤɚɮɟɞɪɵ  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ  ɜ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ   Ʉɢɟɜɫɤɢɣ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  Ʉɭɥɢɱɟɧɤɨ ɇɚɬɚɥɢɹ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ  ɫɬɚɪɲɢɣ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ  ɤɚɮɟɞɪɵ  Ɉɫɧɨɜ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  
ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɚɹ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ  ɚɤɚɞɟɦɢɹ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɢ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  
ɑɠɚɧ  ɋɢɧɶ  Ɇɭ  ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚ  ɤɚɮɟɞɪɵ  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ  ɜ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ   Ʉɢɟɜɫɤɢɣ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɋɵɫɨɣɥɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ  ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ  
ɞɨɰɟɧɬ   ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɚɹ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ  ɚɤɚɞɟɦɢɹ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  

ɋɤɜɨɡɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɧɨ-
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ  ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ  ɢ  ɩɟɲɟɯɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ 

ɫɢɫɬɟɦɵ  ɜ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ  ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ  ɝɨɪɨɞɨɜ  ɢ 
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ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ  ɪɚɡɧɨɝɨ  ɭɪɨɜɧɹ  ɢɟɪɚɪɯɢɢ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ  ɫɤɜɨɡɧɚɹ  ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ   ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ  ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɚɹ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɢ ɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ  ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ  ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ   ɢɦɟɸɳɢɯ   ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ  ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ  ɦɧɨɝɨɡɨɧɧɭɸ ɫɨɩɨɞɱɢɧɟɧɨ-ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ȼ 
ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ  ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ       ɯ   ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ     
  ɯ     ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ  ©ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯª  ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ  ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ  ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ  ɢ  ɩɟɲɟɯɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ  ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ   ɚ  ɫ  ɭɱɟɬɨɦ  ©ɢɧɮɪɚ-ɡɨɧɵª  ± ɤɚɤ  ɦɢɧɢɦɭɦ   ɧɟ  ɦɟɧɟɟ                  
ɨɫɧɨɜɧɵɯ  ɢ                 ɯ     ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ  ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ  ɫɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ    

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɬɨ   ɱɬɨ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ  ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ   ɜ  ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ   ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ   ɩɨɞɯɨɞɭ   ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɟɳɟ  ɢ  ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ  ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ   ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ  ɢ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ   ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ   ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɫɪɟɞɚ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ  ɫɪɟɞɚ  
ɩɟɲɟɯɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ   ɫɢɫɬɟɦɚ   ɞɟɦɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ   ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ   ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ   ɩɟɲɟɯɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ   ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɹ  ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ  ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ  ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ  ɫɢɫɬɟɦɚ   ɩɟɲɟɯɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ  ɫɢɫɬɟɦɚ   ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɟ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ  
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ  
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End-to-end classification of pedestrian-transport object-subject-spatial 
environmental systems in the structure of stopping spaces. 

Pedestrian, transport and pedestrian-transport systems in the structure of stop-
territorial spaces of cities and settlements of hierarchy different levels are considered. 
The article defines a thorough classification of these pedestrian, transport and 
pedestrian-transport systems (based on demo-ecosystem analysis). These systems are 
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considered from the standpoint of the hierarchical manifestation of the constituent 
elements of the stop-territorial spaces. In the general case, each pedestrian, transport 
and pedestrian-transport system takes into account the peculiarities of perception and 
disclosure of bus stops. Each pedestrian, transport and pedestrian-transport system is 
generalized to the case of pedestrian-transport object-subject-spatial environmental 
PTOSSE-system. The latter, in turn, is a subsystem of the universal PTOSSUE-
system. In the PTOSSUE-system, at least one more parameter (for example, 
landscape, light-color or sound) of the universal space of sensations of the "average" 
person is added to the consideration of pedestrian, transport and pedestrian-transport 
parameters. According to the generalized 9-zone distribution of "stop space", 9 
generalized types of pedestrian, transport and pedestrian-transport systems of "stop 
space" are formed accordingly. These are the following PTOSSE and PTOSSUE-
systems: I) pedestrian, transport and pedestrian-transport systems of the "ultra-zone"; 
II) pedestrian, transport and pedestrian-transport systems of the "core"; III) 
pedestrian, transport and pedestrian-transport systems of "stop space"; IV) pedestrian, 
transport and pedestrian-transport systems "at-stop space"; V) pedestrian, transport 
and pedestrian-transport systems "near-stop space"; VI) pedestrian, transport and 
pedestrian-transport systems "around the stop space";VII) pedestrian, transport and 
pedestrian-transport "buffer zone"; VIII) pedestrian, transport and pedestrian-
transport systems of the "red zone"; and IX) pedestrian, transport and pedestrian 
transport systems of the "infra-zone". Harmonization of space on the basis of 
consideration and harmonization of pedestrian, transport and pedestrian-transport 
object-subject-spatial environmental systems and their subsystems in the structure of 
stop-territorial spaces contributes to the harmonization of the living environment of 
the population of demoecosystems. In turn, this harmonization contributes to 
improving the quality of life of the population (in particular, users of the stop and the 
entire stop-territorial space). And this, in turn, contributes to improving the quality of 
pedestrian, transport and pedestrian transport flows and systems in the structure of 
demoecosystems of the appropriate level of hierarchy. 

Keywords: stop, pedestrian environment, transport environment, pedestrian-
transport environment, system, demo ecosystem, pedestrian space, transport space, 
pedestrian-transport space, pedestrian stop-territorial system, transport stop-territorial 
system, pedestrian-transport system, stopping space, classification. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɜ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɿɞɟɚɥɶɧɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɢ  ɜ  ɭɬɨɩɿɱɧɨɦɭ  ɬɜɨɪɿ  Ⱦɟɧɿ  ȼɟɪɚɫɚ  ©ȱɫɬɨɪɿɹ  ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª  
Ɂɨɤɪɟɦɚ   ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ   ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɨɫɬɪɨɜɚ   ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  ɥɚɞɭ   ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɦɿɫɬ   ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ 
ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɬɚ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɿɧɠɟɧɟɪɧɭ ɬɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɨɫɬɪɿɜɧɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɢ  ɫɟɜɚɪɚɦɛɿɜ   ɉɨɞɚɧɨ  ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɟ  ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɚɪɢɧɞ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ  ± ɨɫɦɚɡɿʀ   Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ Ⱦɟɧɿ ȼɟɪɚɫɨɦ ɦɨɞɟɥɿ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡ  ɿɞɟɹɦɢ ɣɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿ 
ɪɢɫɢ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ  ɭɬɨɩɿɹ  ɨɫɬɪɿɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ  ɨɫɦɚɡɿɹ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ   Ɏɿɥɨɫɨɮɢ-ɭɬɨɩɿɫɬɢ  ɬɚ  ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ  XVI-XVII 

ɫɬɨɥɿɬɶ  ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿ  ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ 
ɿɞɟɚɥɶɧɟ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ  ɧɚ  ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ  ɜɿɞ  ʀɯɧɿɯ  ɞɟɪɠɚɜ  ɡɟɦɥɹɯ   ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɥɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ  ɲɢɪɲɟ  ɤɨɥɨ  ɱɢɬɚɱɿɜ   ɚ  ɬɚɤɨɠ   ɫɬɜɨɪɢɬɢ  ɩɪɢɦɚɪɧɭ 
ɿɥɸɡɿɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  [1, ɫ    -130]   Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɨɝɨ   ɳɨ  ɬɟɪɦɿɧ  ©ɭɬɨɩɿɹª  ɞɨɫɥɿɜɧɨ  ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ   ɹɤ  ©ɦɿɫɰɟ   ɹɤɨɝɨ  ɧɟɦɚɽª 
[2, ɫ    @  ɬɚɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ©ɿɞɟɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜª ɫɬɚɥɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɭɬɨɩɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ >   ɫ    @   

ɇɚɫɥɿɞɭɸɱɢ Ɍɨɦɚɫɚ Ɇɨɪɚ  Ⱦɟɧɿ ȼɟɪɚɫ ɭ ɫɜɨʀɣ ɭɬɨɩɿʀ ©ȱɫɬɨɪɿɹ ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª 
      ɪɨɤɭ  > @  ɨɩɢɫɚɜ  ɞɨɫɤɨɧɚɥɟ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ  ɧɚ  ɨɞɧɨɦɭ  ɡ  ɨɫɬɪɨɜɿɜ  ɩɨɪɭɱ  ɡ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɽɸ   ɬɚ   ɹɤ  ɿ  ɣɨɝɨ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢ   ɡɨɛɪɚɡɢɜ  ɣɨɝɨ  ɧɟ  ɫɯɨɠɢɦ  ɧɚ  ɠɨɞɧɟ  ɡ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ  Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ  ɨɩɢɫ  ɭɦɨɜ  ɠɢɬɬɹ   ɬɚ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ  ɡɜɢɱɨɤ  ɫɟɜɚɪɚɦɛɿɜ  
ɞɨɡɜɨɥɢɜ  ȼɟɪɚɫɭ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ  ɦɨɞɟɥɶ  ɝɪɨɦɚɞɢ  ©ɜ  ɿɞɟɚɥɶɧɨ  ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ   ɨɱɢɳɟɧɨɝɨ  ɜɿɞ  ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ  ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿª  >   ɫ   @   ©ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª - ɰɟ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ Ɏɪɚɧɰɿʀ 
ɱɚɫɿɜ  ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  Ʌɸɞɨɜɢɤɚ  ;,9  [6, ɫ    ]   Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɩɢɫɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚ 
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ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɦɿɫɬ  ɋɟɜɚɪɚɦɛɭ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɧɚɦ  ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ  ɬɨɝɨ   ɹɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ  XVII ɫɬɨɥɿɬɬɹ  ɭɹɜɥɹɥɢ  ɿɞɟɚɥɶɧɿ ɦɿɫɬɚ  Ɉɞɧɚɤ  
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɥɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ  

Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ 
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɦɿɫɬ  ɜ  ɩɪɚɰɿ  Ⱦ  ȼɟɪɚɫɚ  ©ȱɫɬɨɪɿɹ  ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ  ɜ  ɪɨɛɨɬɚɯ  ɋ  ɏɚɧ-Ɇɚɝɨɦɟɞɨɜɚ  >   ɫ   -  @   ȯ  ȼɿɬɸɤ [8], 
Ɉ  Ⱥɮɚɧɚɫɶɽɜɨʀ ɬɚ ɋ  ɑɢɤɨɬɢ >   ɫ   @  Ⱥ  Ɋɨɦɚɧɨɜɨʀ >  @  Ⱥ  Ⱦɨɛɪɢɧɿɧɨʀ [11].  

Ⱦɨ  ɩɪɢɤɥɚɞɭ   ȯ  ȼɿɬɸɤ  ɧɚɜɨɞɢɬɶ  ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɟ  ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ  ɿɞɟɚɥɶɧɢɯ  ɦɿɫɬ  
ɫɟɪɟɞ  ɹɤɢɯ   ɬɚɤɨɠ   ɽ  ɩɥɚɧ  ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɚɪɢɧɞ  [8, 73]   ɤɜɚɞɪɚɬɧɟ  ɦɿɫɬɨ  ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɟ 
ɨɫɦɚɡɿɹɦɢ  ɡ  ɩɚɥɚɰɨɦ  ɜ  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ   Ɂɿ  ɫɜɨɝɨ  ɛɨɤɭ   Ⱥ  Ⱥɛɚɿɦɨɜɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɠɢɬɥɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɫɟɜɚɪɚɦɛɿɜ  ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ  ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɿɞɟʀ  ɫɨɰɦɿɫɬɚ, 
ɫɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ʀɯ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-ɤɨɦɭɧ [12, ɫ  30-31]. 

Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ  ɫɬɚɬɬɿ  ɽ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɿɞɟɚɥɶɧɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɢ  ɜ  ɭɬɨɩɿɱɧɨɦɭ  ɬɜɨɪɿ  Ⱦɟɧɿ  ȼɟɪɚɫɚ  ©ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª  

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ   ©ȱɫɬɨɪɿɹ ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª Ⱦɟɧɿ ȼɟɪɚɫɚ  ɽ  ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɬɜɨɪɭ  
ɹɤɢɣ  ɩɿɞɩɚɞɚɽ  ɩɿɞ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɭɬɨɩɿʀ  >    ɫ    @   ɿ  ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ  ɞɨ 
©ɭɬɨɩɿɣ ɦɿɫɰɹª >    ɫ    @  

ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɿɫɬ 
ɫɟɜɚɪɚɦɛɿɜ   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ  ɛɭɥɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɨɜɚɧɨ  ɡɚ  ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ   ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɨɫɬɪɨɜɚ   ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  ɥɚɞɭ   ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɫɬ   ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɬɚ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  
ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  

Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɨɫɬɪɨɜɚ  ©ȱɫɬɨɪɿɹ  ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª  ɧɚɩɢɫɚɧɚ  ɜɿɞ 
ɿɦɟɧɿ ɤɚɩɿɬɚɧɚ ɋɿɞɟɧɚ  ɹɤɢɣ ɩɪɨɠɢɜ ɜ ɋɟɜɚɪɚɦɛɿ   -   ɪɨɤɿɜ >   ɫ    @  ɋɭɞɧɨ  ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ     ɨɫɿɛ      ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ    ɸɧɚɤɚ     ɠɿɧɤɢ [4, ɫ    ]  ɬɪɢɦɚɥɨ ɤɭɪɫ ɡ 
Ƚɨɥɥɚɧɞɿʀ  ɞɨ  Ȼɚɬɚɜɿʀ  [4, ɫ    ]   ɚ  ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɤɨɪɚɛɟɥɶɧɨʀ  ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ  ɫɿɥɨ  ɧɚ 
ɦɿɥɢɧɭ ɩɨɪɭɱ ɡ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɢɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ [4, ɫ    ]. 

Ɍɚɛɿɪ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɨɱɨɥɢɜ ɤɚɩɿɬɚɧ ɋɿɞɟɧ  ɚ ɭɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɟɤɿɩɚɠɭ ɤɨɪɚɛɥɹ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɞɿɥɟɧɨ ɧɚ   ɝɪɭɩɢ  Ʉɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ɦɚɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ  ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ  ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ  ɩɨ  ɡɟɦɥɹɯ  ɨɫɬɪɨɜɚ  ɬɚ  ɜɨɞɚɯ   ɳɨ  ɣɨɝɨ  ɨɬɨɱɭɸɬɶ   ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɨɫɬɪɨɜɚ  ɛɭɥɨ  ɜɢɹɜɥɟɧɨ   ɳɨ  ɡɟɦɥɿ  ɛɚɝɚɬɿ  ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɤɨɩɚɥɢɧɢ  ɬɚ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɮɥɨɪɭ  ɬɚ ɮɚɭɧɭ  Ⱦɨ  ɩɪɢɤɥɚɞɭ   ɬɚɦ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɨɥɟɧɿ 
[4, ɫ    ]   ɤɪɨɤɨɞɢɥɢ  [4, ɫ    ]   ɬɢɝɪɢ  [4, ɫ    ]   ɱɟɪɟɩɚɯɢ   ɚɤɭɥɢ  [4, ɫ    ]; 
ɜɟɪɛɥɸɞɢ  [4, ɫ    ] ɬɨɳɨ   Ɉɤɪɿɦ  ɡɚɝɚɥɶɧɨ  ɜɿɞɨɦɢɯ  ɜɢɞɿɜ  ɬɜɚɪɢɧ   ɧɚ  ɨɫɬɪɨɜɿ 
ɬɚɤɨɠ ɜɨɞɹɬɶɫɹ ©ɪɿɞɤɿɫɧɿª ɬɜɚɪɢɧɢ  ɬɨɛɬɨ ɬɿ  ɹɤɢɯ Ⱦ  ȼɟɪɚɫ ɜɢɝɚɞɚɜ ɫɚɦ   ɬɚɤɿ ɹɤ 
©ɟɪɝɥɚɧɬɚª - ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɛɿɥɨɝɨ ɜɟɞɦɟɞɹ >   ɫ    @  ɬɚ ©ɛɚɧɞɟɥɿɫª - ɫɫɚɜɟɰɶ ɫɯɨɠɢɣ 
ɧɚ ɨɥɟɧɹ ɡ ɝɨɥɨɜɨɸ ɤɨɡɢ  ɩɪɨɡɨɪɢɦɢ ɪɨɝɚɦɢ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɸ ɲɟɪɫɬɸ [4, ɫ    ]. 
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Ɉɩɢɫɭɸɱɢ  ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ  ɭɦɨɜɢ   ɚɜɬɨɪ  ɡɚɡɧɚɱɚɽ   ɳɨ  ɜɨɧɢ  ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ  ɞɥɹ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ  ɠɢɬɬɹ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɬɚ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ   ɚɞɠɟ  ɬɭɬ 
©ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɞɭɠɟ ɯɨɪɨɲɢɣ ɤɥɿɦɚɬª [4, ɫ    ]. 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨ ɥɚɞɭ ɜ ɋɩɨɪɭɧɞɿ ɬɚ ɋɟɜɚɪɚɦɛɿ  ɉɟɪɲɿ   ɦɿɫɹɰɿ 
ɦɨɪɟɩɥɚɜɰɿ ɠɢɥɢ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɧɚ ɛɟɪɟɡɿ ɡɚɬɨɤɢ  ɹɤɭ ɧɚɡɜɚɥɢ ɋɿɞɟɧɛɟɪɟɝɨɦ  ɧɚ ɱɟɫɬɶ 
ɤɚɩɿɬɚɧɚ  [4, ɫ    ]   Ɉɞɧɚɤ   ɩɿɫɥɹ  ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɝɪɭɩɢ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ  ɡ  ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ  
ɫɬɚɥɨ  ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ   ɳɨ  ɨɫɬɪɿɜ  ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ  ɡɚɫɟɥɟɧɢɣ  ɥɸɞɶɦɢ  ɿ  ɧɚ  ɧɶɨɦɭ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɞɜɿ ɤɪɚʀɧɢ  ɋɟɜɚɪɦɛ ɬɚ ɋɩɨɪɭɧɞ  Ɋɢɫ     

 

 

Ɋɢɫ     ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɋɟɜɚɪɦɛɭ ɬɚ ɋɩɨɪɭɧɞɭ ɧɚ 
ɨɫɬɪɨɜɿ  [Ɂɨɛɪɚɠɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ Ⱦ  ȼɟɪɚɫɚ ©ȱɫɬɨɪɿɹ 

ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª [4]] 
 
Ʉɪɚʀɧɭ ɋɟɜɚɪɚɦɛ  ɡɚɫɧɭɜɚɜ  ɜɢɯɨɞɟɰɶ  ɡ ɉɪɭɫɫɿʀ  - ɋɟɜɚɪɿɫ Ⱥɦɛɚɪɫɟɫ  ɜ       

ɪɨɰɿ  [4, ɫ    @   Ɏɨɪɦɚ  ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ± ɦɨɧɚɪɯɿɹ   ɩɪɢ  ɹɤɿɣ  ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ  ɤɨɪɨɥɟɦ  ɽ 
ɋɨɧɰɟ   ɹɤɨɦɭ  ɭɫɿ  ɩɨɤɥɨɧɹɸɬɶɫɹ   ȼɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ  ɭɫɿɯ  ɩɪɚɜɨɜɢɯ  ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ  ©ɜɿɰɟ-ɤɨɪɨɥɶ  ɋɨɧɰɹª  - ɜɢɛɨɪɧɚ  ɨɫɨɛɚ   ɹɤɚ  ɽ  ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦ  ɦɿɠ 
ɋɨɧɰɟɦ  ɿ  ɫɟɜɚɪɚɦɛɚɦɢ  >   ɫ    @   ȼɿɰɟ-ɤɨɪɨɥɶ  ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ  ɠɟɪɟɛɤɭɜɚɧɧɹɦ  ɬɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɋɨɧɰɟɦ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɢɬɭɚɥɿ  

Ʉɪɚʀɧɚ ɋɩɨɪɭɦɛ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɋɟɜɚɪɚɦɛɭ  ± ɝɨɥɨɜɧɿɣ  ɤɪɚʀɧɿ  ɨɫɬɪɨɜɚ 
[4, ɫ    ]   Ɂɝɿɞɧɨ  ɬɪɚɞɢɰɿʀ   ɜɫɿɯ  ɥɸɞɟɣ   ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ  ɩɟɜɧɿ  ɜɪɨɞɠɟɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ  ɜɚɞɢ 
ɜɿɞɫɢɥɚɸɬɶ  ɠɢɬɢ  ɜ  ɋɩɨɪɭɦɛ  >   ɫ    @   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ   ɋɟɜɚɪɚɦɛ- ɰɟ  ɤɪɚʀɧɚ  
ɦɟɲɤɚɧɰɿ  ɹɤɨʀ  ɦɚɸɬɶ  ɞɨɫɤɨɧɚɥɭ  ɮɿɡɢɱɧɭ  ɮɨɪɦɭ  ɬɚ  ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ   Ɂɚɝɚɥɨɦ   ɬɟɦɚ 
ɤɪɚɫɢ  ɬɚ  ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɜɢɝɥɹɞɭ   ɹɤ  ɥɸɞɟɣ   ɬɚɤ  ɿ  ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɬɚ ʀɯ ɦɿɫɰɹ ɜ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɟɣ  ɞɨɫɢɬɶ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ©ȱɫɬɨɪɿʀ 
ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª >  14, ɫ   @   

ɇɚɡɜɚ  ɤɪɚʀɧɢ  ɋɟɜɚɪɚɦɛ  ɩɨɯɨɞɢɬɶ  ɜɿɞ  ɿɦɟɧɿ  ʀʀ  ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ  ± ɋɟɜɚɪɿɫɚ   ɬɚ 
ɫɥɨɜɚ ©ɚɪɚɦɛª  ɳɨ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɦɨɜɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ©ɤɪɚʀɧɚª [4, ɫ    ].  

Ʉɨɠɧɟ ɡ ɦɿɫɬ ɨɱɨɥɸɽ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ >   ɫ    @  ɚ ɦɿɫɬɚ  ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ  ɩɨɞɿɥɟɧɿ 
ɧɚ  ɨɫɦɚɡɿʀ   ɹɤɢɦɢ  ɤɟɪɭɸɬɶ  ɨɫɦɚɡɿɚɧɬɢ  ± ɨɫɨɛɢ   ɳɨ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ  ɿɧɬɟɪɟɫɢ  ʀʀ 
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ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ >   ɫ    @  ȼɫɿ ɨɫɦɚɡɿɚɧɬɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɭ ɪɚɞɭ  ɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  
ɨɞɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɜɿɞ   ɨɫɦɚɡɿɣ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɉɨɫɬɿɣɧɭ ɪɚɞɭ  Ɂ ɩɨɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɉɨɫɬɿɣɧɨʀ  ɪɚɞɢ  ɨɛɢɪɚɸɬɶ      ɫɟɧɚɬɨɪɚ   ɤɨɠɟɧ  ɡ  ɹɤɢɯ  ɽ  ɪɚɞɧɢɤɨɦ  ɜɿɰɟ-ɤɨɪɨɥɹ 
[4, ɫ    ]. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ  ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ  ɭɫɿɯ  ɤɟɪɿɜɧɢɯ  ɨɫɿɛ  ɞɟɪɠɚɜɢ  ɽ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɳɚɫɥɢɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɭɫɿɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɋɟɜɚɪɚɦɛɭ ɬɚ ɋɩɨɪɭɦɞɭ[16, ɫ    ].  

ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɦɿɫɬ   ȼ  ɋɟɜɚɪɚɦɛɿ  ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɬɚ  ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ  [17 ɫ      ]  ȼɫɿ  ɦɿɫɬɚ  ɨɫɬɪɨɜɚ  ɪɨɡɩɥɚɧɨɜɚɧɿ  ɡɚ  ɨɞɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ  ɬɚ  ɫɯɨɠɿ  ɦɿɠ  ɫɨɛɨɸ   ɇɨɜɿ  ɧɚɫɟɥɟɧɿ  ɩɭɧɤɬɢ  ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ  ɜ  ɬɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ   ɤɨɥɢ  ɫɬɚɽ  ɬɹɠɤɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ  ɭɫɿɯ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɪɿɜɧɢɦɢ  ɬɚ  ɹɤɿɫɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ  ɠɢɬɬɹ  ɜ  ɦɟɠɚɯ  ɿɫɧɭɸɱɢɯ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ  ɩɭɧɤɬɿɜ   ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ   ɜɨɧɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɩɪɹɦɿɣ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɨɫɬɪɨɜɚ [4, ɫ  390-391]. 

Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɽ ɨɫɦɚɡɿɹ  ± ɤɜɚɞɪɚɬɧɚ ɜ ɩɥɚɧɿ ɫɩɨɪɭɞɚ   ɜ 
ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɠɢɬɥɨɜɚ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿʀ  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ©ɪɨɡɦɿɪ ɦɿɫɬɚª 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɫɦɚɡɿɣ  ɹɤɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ  

Ⱥɜɬɨɪ  ɧɚɜɨɞɢɬɶ  ɞɟɤɿɥɶɤɚ  ɦɿɫɬ  ɋɩɨɪɭɦɛɭ   ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɨɫɦɚɡɿɣ   ɡ 
ɹɤɢɯ  ɜɨɧɢ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ   ɋɩɨɪɚɝɭɟɫɬ  >   ɫ    @   ɋɩɨɪɨɭɧɿɞ  ±   ɨɫɦɚɡɿɣ  >   ɫ    @  
ɋɩɨɪɚɝɨɭɧɞɨ ±14 ɨɫɦɚɡɿɣ >   ɫ         @  ©Ƚɨɭɧɞɨª ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɦɨɜɢ 
ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɜɯɿɞª ɚɛɨ ©ɞɜɟɪɿª [4, ɫ    ]  ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɋɩɨɪɚɝɨɭɧɞɨ - ɰɟ ɦɿɫɬɨ ɹɤɟ ɽ 
ɜɯɿɞɧɨɸ  ɛɪɚɦɨɸ  ɜ ɋɩɨɪɭɦɛ   ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɰɶɨɝɨ   ©ɤɪɚɣɧɽª  ɦɿɫɬɨ ɋɟɜɚɪɚɦɛɭ 
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ  ɋɟɜɚɪɚɝɨɭɧɞɨ  >   ɫ    @  ɿ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɨɞɪɚɡɭ  ɡɚ  ɝɿɪɫɶɤɢɦ 
ɯɪɟɛɬɨɦ - ɜɯɿɞɧɟ ɦɿɫɬɨ ɜ ɋɟɜɚɪɚɦɛ  

Ɂɚɝɚɥɨɦ   ɜ  ɋɟɜɚɪɚɦɛɿ  ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɨɫɶ  ɩɨɧɚɞ  ɩ¶ɹɬɶ  ɬɢɫɹɱ  ɨɫɦɚɡɿɣ   ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ  ɦɿɫɬɚ  ɚɛɨ  ɫɟɥɢɳɚ  [4, ɫ    ]   ɋɟɪɟɞ  ɰɢɯ  ɦɿɫɬ   Ⱦɚɽɧɟɫɬɟ  ±    ɨɫɦɚɡɿʀ 
[4, ɫ    @   Ⱦɿɟɦɟɤɟ  ±    ɨɫɦɚɡɿʀ  >   ɫ    @   Ɉɦɛɟɥɿɧɞ  -     ɨɫɦɚɡɿɣ  >   ɫ    @  
Ⱥɪɤɪɨɩɫ  ±    ɨɫɦɚɡɿɣ  >   ɫ    @   Ⱥɪɤɨɩɫɿɧɞ  -     ɨɫɦɚɡɿɣ   Ɇɚɧɟɧɞ  - 8 
ɨɫɦɚɡɿɣ [4, ɫ    @   Ɍɚɤɨɠ  ɽ  ɨɞɢɧɢɱɧɿ  ɨɫɦɚɡɿʀ   ɳɨ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ  ɜɿɞɨɫɨɛɥɟɧɨ  ɧɚ 
ɡɟɦɥɹɯ ɤɪɚʀɧɢ [4, ɫ         ].  

ɋɬɨɥɢɰɟɸ ɤɪɚʀɧɢ ɽ ɦɿɫɬɨ ɋɟɜɚɪɢɧɞ  ɹɤɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɿɱɤɨɜɨɦɭ ɨɫɬɪɨɜɿ  
ɨɤɪɭɠɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɦɢɥɶ       ɤɦ   ȼɿɧ ɨɬɨɱɟɧɢɣ ɦɿɰɧɢɦɢ ɦɭɪɚɦɢ  
ɳɨ  ɫɥɭɝɭɽ  ɡɚɯɢɫɬɨɦ  ɜɿɞ  ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ  ɧɚɩɚɞɧɢɤɿɜ  ɬɚ  ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ  ɝɨɫɬɟɣ  [4, ɫ    ]. 
Ɉɩɢɫɭɸɱɢ  ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ  ɦɭɪɢ  Ⱦɟɧɿ  ȼɟɪɚɫ  ɡɚɡɧɚɱɚɽ   ɳɨ  ɜɨɧɢ  ɜɢɤɨɧɚɧɚ  ɡ 
ɦɿɰɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ   ɬɚ  ɡɧɚɱɧɨ  ɹɤɿɫɧɿɲɿ  ɧɿɠ  ɬɿ   ɹɤɿ  ɜɿɧ  ɛɚɱɢɜ  ɜ  ȯɜɪɨɩɿ   Ɇɿɫɬɨ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ     ɨɫɦɚɡɿɣ  ɡɚɣɦɚɽ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɫɬɪɨɜɚ 
[4, ɫ    ]. 

Ɇɿɫɬɨ ɦɚɽ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɬɚ ɪɨɡɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɡɚ ɝɿɩɨɞɚɦɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ  
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚɝɚɞɭɸɱɢ ɦɿɫɬɨ Ⱥɦɚɭɪɨɬ Ɍɨɦɚɫɚ Ɇɨɪɚ [18, ɫ    -56, 63]  ȼɭɥɢɰɿ 
ɩɪɹɦɿ  ɿ  ɲɢɪɨɤɿ   ɩɟɪɟɫɿɤɚɸɬɶɫɹ  ɡ  ɨɛɨɯ  ɛɨɤɿɜ  ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ  ɪɿɜɧɢɦɢ  ɜɭɥɢɰɹɦɢ 
[4, ɫ    @  Ɋɢɫ       
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Ɋɢɫ     ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɚɪɢɧɞ 

1-ɪɿɱɤɚ   -ɩɪɢɬɨɤɢ  -ɨɫɬɪɿɜ   -ɦɿɫɬ   -ɝɨɥɨɜɧɿ ɜɭɥɢɰɿ  -ɦɟɠɿ ɦɿɫɬɚ   -ɩɨɪɬ  
8-ɩɚɥɚɰ   -ɨɫɦɚɡɿɹ    -ɛɚɫɟɣɧ    -ɚɦɮɿɬɟɚɬ   -ɯɪɚɦ   -ɩɨɥɹ   

14-ɦɭɪɢ ɞɨɜɤɨɥɚ ɨɫɬɪɨɜɚ  [Ɂɨɛɪɚɠɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ 
Ⱦ  ȼɟɪɚɫɚ ©ȱɫɬɨɪɿɹ ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª [4]] 

 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬ ɱɿɬɤɟ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɟ  ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɥɸɞɟɣ  Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ  ɩɿɞ 

ɱɚɫ ɞɭɠɟ ɠɚɪɤɨʀ ɿ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɩɨɝɨɞɢ  ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɚɯɿɜ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɧɚɬɹɝɭɸɬɶ ɩɨɥɨɬɧɚ  
ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɚɥɸɱɨɝɨ ɫɨɧɰɹ [4, ɫ    ]. 

ɀɢɬɥɨɜɿ ɬɚ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ   əɤ  ɜɠɟ  ɛɭɥɨ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ   ɝɨɥɨɜɧɢɦ  ɬɢɩɨɦ 
ɛɭɞɿɜɥɿ  ɽ  ɨɫɦɚɡɿɹ  Ʉɨɠɧɚ  ɨɫɦɚɡɿɹ  ɦɚɽ  ɱɨɬɢɪɢ  ɩɨɜɟɪɯɢ  ɜ  ɜɢɫɨɬɭ  ɬɚ  ɦɨɠɟ 
ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ  ɞɨ  ɬɢɫɹɱɿ  ɥɸɞɟɣ  [4, ɫ          ]   Ɏɚɫɚɞ  ɫɩɨɪɭɞɢ  ɪɿɜɧɢɣ     
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ  ɤɪɨɤɚɦ   ɬɚ  ɜɤɥɸɱɚɽ  ɩɨ  ɱɨɬɢɪɢ  ɜɯɨɞɢ  ɡ  ɤɨɠɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ   ɹɤɿ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɧɚɜɩɪɨɬɢ  ɨɞɢɧ  ɨɞɧɨɝɨ   ɇɚ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ  ɬɚ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ 
ɮɚɫɚɞɚɯ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ  ɛɚɥɤɨɧɢ   ɹɤɿ  ɨɩɢɪɚɸɬɶɫɹ  ɧɚ  ɤɨɥɨɧɢ   ɩɿɞ  ɹɤɢɦɢ  ɦɨɠɧɚ 
ɯɨɞɢɬɢ   ɉɨ  ɰɟɧɬɪɭ  ɩɚɬɿɨ  ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ  ɮɨɧɬɚɧ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɡɧɚɱɧɚ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɡɟɥɟɧɿ  
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ɹɤɨɸ   ɨɤɪɿɦ  ɰɶɨɝɨ   ɩɪɢɤɪɚɲɟɧɿ  ɭɫɿ  ɛɚɥɤɨɧɢ   ȼ  ɹɤɨɫɬɿ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɚɦɿɧɶ ɬɚ ɦɚɪɦɭɪ >   ɫ    @  

Ʉɨɠɧɚ ɨɫɦɚɡɿɹ  ɨɤɪɿɦ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ 
ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ  ɹɤɿ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ >   ɫ    @  Ɉɫɦɚɡɿʀ 
ɽ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚɦɢ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɜ XVIII-XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ-ɤɨɦɭɧ [7, ɫ   ]  ɬɚ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ  ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ  [19, ɫ   ]   ɋɯɨɠɚ  ɿɞɟɹ  ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɭɥɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɜ © Ɇɿɫɬɿ ɋɨɧɰɹª Ɍ  Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɢ  
Ɉɞɧɚɤ   ɧɚ  ɜɿɞɦɿɧɭ  ɜɿɞ  Ⱦ  ȼɟɪɚɫɚ   ɹɤɢɣ  ɩɪɨɩɨɧɭɽ  ɦɨɞɭɥɶɧɭ  ɨɞɢɧɢɰɸ  
Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɚ ɛɚɱɢɜ ɰɟ ɹɤ ɫɭɰɿɥɶɧɢɣ ɩɨɹɫ ɡɚɛɭɞɨɜɢ   

Ɉɤɪɟɦɢɦ ɬɢɩɨɦ ɨɫɦɚɡɿɣ ɽ ɲɤɨɥɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ  ɉɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɟɦɢɪɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ   ɞɿɬɢ  ɜɢɯɨɞɹɬɶ  ɡ-ɩɿɞ  ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ  ɨɩɿɤɢ  ɬɚ  ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ  ɩɿɞ  ɨɩɿɤɭ  ɞɟɪɠɚɜɢ  
ɉɿɫɥɹ  ɰɶɨɝɨ  ɜɨɧɢ  ɠɢɜɭɬɶ  ɬɚ  ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ  ɜ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ  ɨɫɦɚɡɿɹɯ-ɲɤɨɥɚɯ  
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɥɹ  ɞɿɜɱɚɬɨɤ  ɿ  ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ  [4, ɫ    ]. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ   ɬɚɤɨɠ  ɽ  ɫɩɿɥɶɧɿ 
ɨɫɦɚɡɿʀ-ɲɤɨɥɢ   ɞɟ  ɞɿɬɢ  ɨɛɨɯ  ɫɬɚɬɟɣ  ɦɟɲɤɚɸɬɶ  ɩɨɪɭɱ   ɯɨɱɚ  ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ [4, ɫ    ]. 

ɍɫɿ  ɨɫɦɚɡɿʀ  ɦɚɸɬɶ  ɫɯɨɠɿ  ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ  ɬɚ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ   ɳɨ 
ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ  ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   ɧɚ  ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ  ɚɤɰɟɧɬɧɢɦ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɟ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɩɚɥɚɰ ɱɢ ɯɪɚɦ >    ɫ   @  

ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ  ɫɜɨʀɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ  Ⱦ  ȼɟɪɚɫ ɨɩɢɫɚɜ ɤɪɚʀɧɭ   ɜ  ɹɤɿɣ ɧɟ ɦɚɽ 
ɪɟɥɿɝɿʀ   ɹɤ  ɬɚɤɨʀ   ɏɨɱɚ  ɜ  ɤɨɠɧɨɦɭ  ɦɿɫɬɿ  ɽ  ɫɜɿɣ  ɯɪɚɦ   ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ  ɋɨɧɰɸ   ɞɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭɫɿ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɩɨɞɿʀ  ɰɹ ɫɩɨɪɭɞɚ ɲɜɢɞɲɟ ɽ ɦɿɫɰɟɦ  ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ  ɮɭɧɤɰɿʀ  ɤɨɪɨɥɹ  ɋɨɧɰɹ   ɚɧɿɠ  ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ  ɨɛɪɹɞɢ   ɋɩɨɪɭɞɚ  ɯɪɚɦɭ 
ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɦɚɪɦɭɪɭ  ɬɚ ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɢɣ ɞɟɤɨɪ  ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɡ ɡɨɥɨɬɚ 
[4, ɫ    ]. ȼ  ɯɪɚɦɿ  ɦɿɫɬɚ  ɋɟɜɚɪɢɧɞ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ  ɧɚɞɝɪɨɛɧɢɣ  ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤ 
ɋ  Ⱥɦɛɚɪɫɟɫɚ  [4, ɫ    ]. ɐɟ  ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ  ɜɨɡɜɟɥɢɱɟɧɧɹ  ɿɞɟɣɧɨɝɨ  ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ  ɹɤɟ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɭɬɨɩɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ [20, ɫ    ]. 

ɇɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɚɪɢɧɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ ɤɪɚʀɧɢ 
± ɩɚɥɚɰ ɋɨɧɰɹ  Ⱥɜɬɨɪ  ɡɚɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ  ɞɥɹ  ɨɩɢɫɭ  ɞɚɧɨʀ  ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ  ɛ 
ɫɩɢɫɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɨɦɿɜ  ©ɍ ɧɶɨɦɭ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɫɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
ɿ  ɰɹ  ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ  ɛɭɞɿɜɥɹ  ɬɚɤɚ  ɛɚɝɚɬɚ  ɿ  ɜɟɥɢɱɧɚ   ɳɨ  ɹ  ɧɿɤɨɥɢ  ɧɟ  ɛɚɱɢɜ  ɧɿɱɨɝɨ 
ɫɯɨɠɨɝɨª [4, ɫ    ]   ɉɚɥɚɰ   ɹɤ  ɿ  ɭɫɿ  ɫɩɨɪɭɞɢ  ɜ  ɤɪɚʀɧɿ  ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɣ  ɜ  ɩɥɚɧɿ  
ɞɨɜɠɢɧɚ  ɮɚɫɚɞɿɜ  ɹɤɨɝɨ  -      ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  ɤɪɨɤɿɜ   Ɂ  ɤɨɠɧɨʀ  ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɩɨ    ɞɜɟɪɟɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɯɿɞ  ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ  
ɉɚɥɚɰ  ©ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ  ɡ  ɛɿɥɨɝɨ  ɦɚɪɦɭɪɭ   ɡ  ɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɢɦɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɦɢ  ɿ 
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɢɦɢ ɩɪɢɤɪɚɫɚɦɢª [4, ɫ    ]. 

Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ  ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɿɫɬɚɯ ɽ ɚɦɮɿɬɟɚɬɪɢ ɬɚ ɛɚɫɟɣɧɢ [4  ɫ    ]. Ɋɨɡɦɿɪɢ 
ɚɦɮɿɬɟɚɬɪɿɜ  ɡɚɥɟɠɚɬɶ  ɜɿɞ  ɜɟɥɢɱɢɧɢ  ɫɚɦɨɝɨ ɦɿɫɬɚ  ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɋɩɨɪɭɧɞɿ ɣɨɝɨ 
ɞɿɚɦɟɬɪ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɧɟ  ɦɟɧɲɟ  ɧɿɠ      ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  ɤɪɨɤɿɜ   ȼɿɧ  ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ  ɡ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɤɪɢɬɢɣ ɤɭɩɨɥɨɦ  ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɽ ɜɿɞ ɨɩɚɞɿɜ [4, ɫ    ]. 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

141

ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ  ɬɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ   Ʉɨɠɧɚ  ɨɫɦɚɡɿɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɜɨɞɨɸ  ɬɚ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɪɭɛ  Ⱦɨɳɨɜɚ ɜɨɞɚ  
ɳɨ  ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ  ɧɚ  ɞɚɯ   ɡɚɜɞɹɤɢ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɸ  ɬɪɭɛɚɦɢ   ɩɨɫɬɭɩɚɽ  ɜ  ɮɨɧɬɚɧ   ɳɨ 
ɫɬɨʀɬɶ ɜ ɩɚɬɿɨ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɜɚɧɧ ɬɨɳɨ [4, ɫ    ]. 

Ⱦɥɹ  ɤɪɚɳɨɝɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɡɟɦɟɥɶ  ɜɨɞɨɸ   ɦɟɲɤɚɧɰɿ  ɡɛɭɞɭɜɚɥɢ  ɜɟɥɢɤɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɤɚɧɚɥɿɜ   Ɉɤɪɿɦ  ɰɶɨɝɨ   ɫɟɜɚɪɚɦɛɢ  ɜɢɧɚɣɲɥɢ  ɫɩɨɫɿɛ   ɹɤɢɣ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ  ɩɿɫɨɤ  ɜ  ɩɥɨɞɸɱɢɣ  ʉɪɭɧɬ  [4, ɫ    ]. Ɍɚɤɨɠ   ɩɨ  ɜɫɿɣ  ɤɪɚʀɧɿ 
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ  ɦɨɫɬɢ  ɱɟɪɟɡ  ɪɿɱɤɢ  ɬɚ  ɩɪɢɬɨɤɢ   ɹɤɿ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ  ɤɨɦɮɨɪɬɧɟ 
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  Ȳɯ ɛɭɞɭɸɬɶ ɹɤ ɡ ɞɟɪɟɜɚ  ɬɚɤ ɿ ɡ ɤɚɦɿɧɧɹ [4, ɫ    ]. 

ɋɟɜɚɪɚɦɛɢ  ɞɨɫɹɝɧɭɥɢ  ɡɧɚɱɧɢɯ  ɭɫɩɿɯɿɜ  ɜ  ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ȼ  ɝɨɪɚɯ   ɳɨ  ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ  ɋɟɜɚɪɦɛ  ɿ  ɋɩɨɪɭɧɞ   ɜɢɫɿɱɟɧɨ 
ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣ  ɬɭɧɟɥɶ   ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɡɞɨɥɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ  ɜɿɞɫɬɚɧɶ  ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ  ɿ 
ɛɟɡɩɟɱɧɿɲɟ  ɐɟɣ ɬɭɧɟɥɶ ɨɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ  ɚ ɫɚɦɚ ɞɨɪɨɝɚ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ± ɡɿ 
ɫɯɨɞɚɦɢ ɞɥɹ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ   ɬɚ  ɝɥɚɞɤɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɞɥɹ  ɫɚɧɟɣ  [4, ɫ    ]. Ⱥ ɞɨɪɨɝɢ  
ɳɨ ɡ¶ɽɞɧɭɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɫɟɥɢɳɚ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɡɧɚɤɚɦɢ  ɹɤɿ ɫɩɪɨɳɭɸɬɶ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ >   ɫ    @  

Ɉɩɢɫɭɸɱɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɟɜɚɪɚɦɛɿɜ ɚɜɬɨɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ  ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɧɨɜɢɣ ɜɿɰɟ-ɤɨɪɨɥɶ 
ɜɧɨɫɢɜ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɡɦɿɧɢ  ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɦɿɫɬɚ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ   ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɭ  ɿɫɬɨɪɿɸ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ  ɋɟɜɚɪɚɦɛ ɧɟ 
ɜɿɞɿɣɲɨɜ  ɜɿɞ  ɛɚɡɨɜɢɯ  ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ  ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ  ɠɢɬɬɹ   ɹɤɿ  ɛɭɥɢ  ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ  ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ   ɞɚɧɚ  ɭɬɨɩɿɱɧɚ  ɦɨɞɟɥɶ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜ ɱɚɫɿ  ɹɤɿ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ  

ȼɢɫɧɨɜɤɢ  Ɉɬɠɟ   Ⱦɟɧɿ  ȼɟɪɚɫ  ɨɩɢɫɭɽ  ɦɨɞɟɥɶ  ɨɫɬɪɿɜɧɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɢ  ɡ 
ɦɨɧɚɪɯɿɱɧɢɦ  ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ  ɭɫɬɪɨɽɦ  ɿ  ɛɟɡ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ  ɪɟɥɿɝɿʀ   ɍɬɨɩɿɱɧɚ  ɞɟɪɠɚɜɚ 
ɫɟɜɚɪɚɦɛɿɜ  ɽ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ  ɣɨɝɨ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ  ɩɪɨ  ɿɞɟɚɥɶɧɟ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ   ɞɟ  ɭɫɟ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ   ɬɚ  ɩɪɚɰɸɽ  ɹɤ  ɽɞɢɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ   ©ȼɿɧ  ɧɚɦɿɬɢɜ  ɧɚɜɤɨɥɨ  ɯɪɚɦɭ 
ɧɚɱɟɪɤ ɧɨɜɨɝɨ ɦɿɫɬɚ  ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɨ ɬɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɥɚɞɭ  ɹɤɢɣ ɜɿɧ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɜ ɜɜɟɫɬɢ ɫɟɪɟɞ ɰɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜª [4, ɫ    ].  

ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɜɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ  ɉɥɚɬɨɧɚ  Ɍ  Ɇɨɪɚ  Ɍ  Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɢ ɬɨɳɨ   
Ⱦɟɧɿ  ȼɟɪɚɫ  ɧɟ  ɧɚɞɚɽ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɱɢɫɥɨɜɢɦ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ   Ɇɿɫɬɚ 
ɪɨɡɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɡɚ ɝɿɩɨɞɚɦɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɸ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɛɭɞɿɜɥɟɸ 
ɧɚ  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ  ɩɥɨɳɿ   Ɂ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɧɚ  ɨɫɬɪɨɜɿ  ɛɭɞɭɸɬɶ  ɩɚɥɚɰɢ  
ɯɪɚɦɢ   ɚɦɮɿɬɟɚɬɪɢ   ɛɚɫɟɣɧɢ   ɲɤɨɥɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ  ɬɚ  ɫɤɥɚɞɢ   Ɋɟɲɬɚ  ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ  ɨɫɦɚɡɿɹɦɢ   ɤɨɠɧɚ  ɡ  ɹɤɢɯ  ɦɚɽ  ɱɨɬɢɪɢ  ɩɨɜɟɪɯɢ  ɜ  ɜɢɫɨɬɭ  ɬɚ 
ɡɚɬɢɲɧɟ ɩɚɬɿɨ  Ɉɫɦɚɡɿʀ  ɹɤɿ ɽ ɦɨɞɭɥɶɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ  ɭɫɿɯ ɦɿɫɬ  ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɠɢɬɥɨɦ 
ɬɚ  ɪɨɛɨɱɨɸ  ɡɨɧɨɸ  ɞɥɹ        ɥɸɞɟɣ  ɤɨɠɧɚ   ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ   ɚɜɬɨɪ  ɧɟ  ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ 
ɬɨɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɦɚɡɿɣ ɜ ɦɿɫɬɿ  ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ  ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɦɟɠ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɿɫɬ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ  ɍɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ 
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ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɨɜɿɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɦɿɫɬ ɬɚ ɫɟɥɢɳ  
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɜɧɭ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  

Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ   ɨɫɬɪɿɜɧɚ  ɞɟɪɠɚɜɚ  ɨɩɢɫɚɧɚ  ɜ  ©ɿɫɬɨɪɿʀ  ɋɟɜɚɪɚɦɛɿɜª  ɽ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɭɬɨɩɿɱɧɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  ɹɤɨɸ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɛɟɡ ɜɬɪɚɬ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  
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ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 
146 

Annotation 
Anna Fedak, Assistant Lecture, Department of Design and Fundamentals of 

Architecture, Lviv Polytechnic National University. 
Features Of Architecture And Planning Of Cities In Utopia By Denis 

Vairasse "History Of Sevarambes". 
The article has been devoted to the town-planning and architectural 

characteristics of an ideal state in the utopian work by Denis Vairasse "History Of 
Sevarambes". In particular, in the article were analyzed: the geographical position of 
the island; characteristic of the state system; spatial planning features of cities; 
architecture of residential and public buildings; engineering and transport 
infrastructure of the island state of the Severambian.  The model of the urban space 
proposed by Denis Vairasse was compared with the ideas of its predecessors and the 
common and distinctive features were revealed.  

In his utopia "History Of Sevarambes" in 1675, Denis Vairasse describes a 
perfect society on one of the islands near Australia, and, like his predecessors, has 
depicted its very different from any of the existing ones. The climatic conditions on 
island are favorable for the comrotable life of residents and the development of 
agriculture. The island is rich in natural resources and diverse flora and fauna. Denis 
Vairasse describes a model of an island state with a monarchical state system and 
without a specific religion. The utopian state of sevarambes is the personification of 
his idea of an ideal society, where everything is interconnected, and works as a single 
mechanism. City planning is clear, understandable and people-oriented. 

All the cities of the island are planned on the same principle and are similar. The 
cities have regular development and are planned using grids plans. In the article is 
presented a schematic diagram of the planning of the city of Sevarinde. The city has 
the following public buildings: palaces, temples, amphitheaters, swimming pools, 
boarding schools and warehouses. The other features are provided by osmasies, each 
with four stories and an inner court - patio. Osmasie is the main type of building that 
forms cities. Accordingly, the "size of the city" is determined by the amount of 
osmasies that is built in it. At the same time, there is not specify the exact number of 
osmasies in the city, thus recognizing the possibility of expanding the borders of 
existing cities and laying new ones. The unification and standardization of residential 
and public buildings, allows for the formation of an arbitrary network of cities and 
towns, which testifies to some flexibility in space planning issues. 

Keywords: utopia; island state; osmasie; spatial planning features. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɜ  ɫɬɚɬɬɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ  ɤɥɸɱɨɜɿ  ɩɢɬɚɧɧɹ   ɩɨɜ ɹɡɚɧɿ  ɡ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɦɢ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ  ɩɟɪɿɨɞɭ  ɜ  ɦ   Ɉɞɟɫɚ   ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɰɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɬɚ  ɩɟɪɟɥɿɤ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɡɚɯɨɞɿɜ   ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɬɚ 
ɡɦɨɠɭɬɶ  ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ  ɨɫɨɛɥɢɜɭ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ  ɪɨɥɶ  ɞɜɨɪɭ  ± ɦɿɫɰɟ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɩɿɜɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɠɢɬɥɚ   

Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ  ɦɚɫɨɜɟ ɠɢɬɥɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  
ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɤɨɦɮɨɪɬ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧ 
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 ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɦɿɫɬɚ-ɫɚɞɚ ȿ  ɏɨɜɚɪɞɚ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɟɪɲɢɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ 
ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿɜ [1]  ɿ ɜɿɧ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɞɨ ɪɨɡɜɚɥɭ ɋɊɋɊ   

ɉɪɢɪɨɞɧɿ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ  ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ  ɜɚɠɥɢɜɭ  ɪɨɥɶ  ɪɟɤɪɟɚɰɿɣ  ɿ  ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɭɬɜɨɪɟɧɶ   Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ  ɚɬɪɚɤɰɿɹɦɢ  ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɫɬɚɜɚɥɢ 
ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿ  ɞɠɟɪɟɥɚ   ɩɚɪɤɨɜɿ  ɡɨɧɢ   ɧɟɜɟɥɢɤɿ  ɨɡɟɪɚ   Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ  ɨɡɟɥɟɧɹɥɢɫɶ  ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɲɤɿɥ   ɞɢɬɹɱɢɯ  ɫɚɞɨɱɤɿɜ   ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   Ɂɚ  ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɠɢɬɥɨɜɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ  ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ   ɀȿɄ   ɛɿɥɹ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ  ɬɚ  ɭɫɬɚɧɨɜ  ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ  ɤɜɿɬɧɢɤɢ   ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ  ɞɢɬɹɱɿ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ  ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɩɚɪɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ   

Ɋɚɡɨɦ  ɿɡ  ɡɚɧɟɩɚɞɨɦ  ɬɚ  ɪɨɡɜɚɥɨɦ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ  ɞɟɪɠɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɭɣɧɭɜɚɥɚɫɶ  ɿ  ɫɢɫɬɟɦɚ  ɞɨɝɥɹɞɭ  ɡɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɦɚɫɢɜɿɜ   ɋɚɦɿ 
ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ  ɰɿɧɧɿɫɬɶ  ɿ  ɞɥɹ  ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭ   ɑɟɪɟɡ  ɡɚɝɚɥɶɧɟ  ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɿ  ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  ɡɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ  ɫɬɚɬɤɚɦɢ ɡ      -ɯ  ɪɪ   ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ  ɫɬɚɜɚɥɢ  ɧɟ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ   ɚ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ  ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɜɥɚɫɧɢɯ  ɤɜɚɪɬɢɪ  ɬɚ  ɞɚɱ  
Ⱦɜɿɪ ɜɬɪɚɱɚɜ ɫɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  ɹɤ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ  ɬɚɤ ɿ ɞɿɬɟɣ  ɿ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɧɚ ©ɧɿɱɢɸª ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ   

ɉɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɿ  ɩɚɥɿɫɚɞɧɢɤɢ  ɡɚ  ɛɚɠɚɧɧɹɦ  ɞɨɝɥɹɞɚɥɢɫɶ  ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ   ɚɥɟ  ɛɿɥɶɲɚ  ɱɚɫɬɤɚ  ɡ  ɧɢɯ  ɡɚɪɨɫɬɚɥɚ  ɛɭɪ¶ɹɧɨɦ   Ɂɪɭɣɧɨɜɚɧɿ   ɜɠɟ 
ɞɚɜɧɨ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɨ ɝɪɢ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ  ɡɚɧɟɞɛɚɧɿ 
ɫɚɦɨɪɨɛɧɿ ɚɥɶɬɚɧɤɢ ɞɥɹ ɝɪɢ ɭ ©ɤɨɡɥɚª  ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɤɚɪɤɚɫɢ ɞɥɹ ɜɢɛɢɜɚɧɧɹ ɤɢɥɢɦɿɜ 
ɬɚ  ɫɭɲɤɢ  ɛɿɥɢɡɧɢ   ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ  ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ  ɥɚɜɤɢ   ɤɢɧɭɬɿ  ɧɟɞɨɛɭɞɢ  ɱɢ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ  ɝɚɪɚɠɿ  ± ɬɚɤɢɣ  ɜɢɝɥɹɞ  ɦɚɥɢ  ɬɢɩɨɜɿ  ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɞɜɨɪɿɜ ɫɟɪɟɞɢɧɢ     -ɯ ɪɪ  Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɧɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ 
ɛɭɞɿɜɥɟɸ   ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ  ɧɚ  ɩɭɫɬɢɪɢɳɚ; ɱɚɫɬɨ  ɬɚɤɢɦɢ  ɡɚɧɟɞɛɚɧɢɦɢ 
ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɫɬɚɜɚɥɢ ɿ ɫɤɜɟɪɢ  ɿ ɰɿɥɿ ɩɚɪɤɨɜɿ ɡɨɧɢ   

ɇɨɜɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ     -ɯ ɪɪ  ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɝɿɪɲɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ  ȱɡ ɡɧɚɱɧɢɦ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ  ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ  ɀȿɄ  ɡɜɭɡɢɥɢɫɶ  ɞɨ 
ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ  ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɧɟ  ɧɚɞɬɨ  ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ   ɬɚ  ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ 
ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ   ɳɨ  ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ  ɜɿɞ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ 
ɱɚɫɿɜ  ɭ  ɫɩɚɞɨɤ   ɉɟɪɲɿ  ɩɨɜɟɪɯɢ  ɦɚɫɨɜɨ  ɜɢɜɨɞɢɥɢɫɶ  ɿɡ  ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ  ɮɨɧɞɭ  ɬɚ 
ɤɥɚɩɬɢɤɨɜɨ  ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɥɢɫɹ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ  ɦɚɥɨɝɨ  ɛɿɡɧɟɫɭ   ɩɚɪɤɢ  ɬɚ 
ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ  ɧɚ  ɫɦɿɬɧɢɤɢ   ɚ  ɡɚɤɢɧɭɬɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ 
ɫɬɚɜɚɥɢ  ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ  ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ  ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ   ɧɚɩɿɜɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ  ɛɚɧɞ   ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ   ɉɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ  ɛɭɥɢ  ɫɚɦɨɜɿɥɶɧɨ 
ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿ  ɝɚɪɚɠɚɦɢ   ɩɿɞɜɚɥɚɦɢ  ɞɥɹ  ɫɯɨɜɭ  ɨɜɨɱɿɜ  ɬɚ  ɤɿɨɫɤɚɦɢ   ɇɚ  ɩɟɪɟɬɢɧɚɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶ ɫɬɢɯɿɣɧɿ ɪɢɧɤɢ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦ ɤɪɚɦɨɦ  Ɋɢɫ      

Ɂ      -ɯ  ɪɪ    ɡ  ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ  ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ  ɪɢɧɤɭ  ɬɚ  ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ   ɩɢɬɚɧɧɹ  ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɛɭɥɨ  ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ   ɇɚ  ɪɿɜɧɿ 
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ɦɿɫɰɟɜɨʀ  ɜɥɚɞɢ  ɜ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ  ɬɚ ɫɟɥɢɳɚɯ  ɛɭɥɨ  ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ  ɡɚɯɨɞɢ  ɿɡ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   Ɂɚɡɜɢɱɚɣ  ɜɨɧɨ  ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɨɫɶ 
ɡɚɦɿɧɨɸ  ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨɝɨ  ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ  ɩɨɤɪɢɬɬɹ   ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ   ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɬɢɩɨɜɨɝɨ  ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ  ɞɢɬɹɱɨɝɨ  ɝɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɭɪɧ ɬɚ ɥɚɜɨɤ  ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  ɡ ɜɨɪɤ-ɚɭɬɭ ɬɚ 
ɫɬɨɥɿɜ  ɞɥɹ  ɝɪɢ  ɭ  ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ  ɬɟɧɿɫ   ɋɢɫɬɟɦɧɢɯ  ɡɦɿɧ  ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɧɟ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ  ɐɿ ɡɚɯɨɞɢ ɿɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɸ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɑɚɫɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɜɥɹɥɢ 
ɫɨɛɨɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɥɚɞɢ  
  

Ɋɢɫ     Ɍɢɩɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɟɫɶɤɢɯ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɮɨɬɨ ± Ⱥ  ɒɭɩɥɹɤɨɜ  
 

ɉɪɨɬɟ   ɞɥɹ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɡɚɯɿɞɧɢɯ  ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɿɜ   ɞɜɨɪɢ  ɽ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ  ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ  ɠɢɬɥɚ   ɞɟ  ɭ  ɜɫɿɣ  ɩɨɜɧɨɬɿ  ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ  ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ   ɿ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ  ɩɨɬɪɟɛɢ  ɥɸɞɢɧɢ   ȼɨɧɢ  ɽ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɦɢ  ɞɥɹ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ   ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɦɿɠ  ɥɸɞɢɧɨɸ  ɬɚ  ɩɪɢɪɨɞɨɸ   ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ  ɬɚ  ɞɢɬɹɱɢɯ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ  Ⱦɜɿɪ ɽ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɸ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɿ  ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ  Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦɢ  ɬɚ  ɭɪɛɚɧɿɫɬɚɦɢ  ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ  ɩɨɫɬɿɣɧɿ  ɩɨɲɭɤɢ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ [2].  

ȼ  ɨɫɬɚɧɧɽ  ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ  ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ  ɩɨɩɢɬɭ  ɧɚ  ɡɦɿɧɭ  ɬɚ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ  ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɿ  ɜ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ  ± ɡ  ɤɨɠɧɢɦ 
ɪɨɤɨɦ  ɜɚɪɬɿɫɬɶ  ɦ2 ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ  ɠɢɬɥɚ  ɫɬɚɽ  ɞɟɲɟɜɲɟ   ɚ  ɭɤɪɚʀɧɰɿ  ɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɨɤɭɩɰɿ ɠɢɬɥɚ ɭ ɧɨɜɨɛɭɞɨɜɚɯ  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ  ɚɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɫɬɚɽ ɿ 
ɩɨɡɢɰɿɹ ɫɚɦɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ± ɞɨ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɚɤɬɢɜɿɫɬɚɦɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   
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Ɇɿɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɹɤɿɫɧɟ 
ɫɬɿɣɤɟ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ  ɬɚ  ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ  ɞɜɨɪɿɜ   ɹɤɿ  ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ  ɡɚ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɬɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ  ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɩɪɿɪɜɚ  əɤɳɨ ɠ ʀʀ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ  ɬɨ 
ɡ  ɱɚɫɨɦ  ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɿ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ  ɛɭɞɭɬɶ  ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɿ   ɡɚɛɭɞɨɜɚ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɞɟɝɪɚɞɭɽ ɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɨɧɢ  ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
± ɤɪɢɦɿɧɨɝɟɧɧɿ ©ɝɟɬɬɨª   

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ   Ɍɟɦɚ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ  ɽ  ɬɟɦɨɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ  ɋɟɪɟɞ 
ɪɨɛɿɬ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ  ɡɜɟɪɬɚɽ  ɭɜɚɝɭ  ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ  Ⱥ   ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɨʀ  >4@   ȼ  ɫɜɨʀɣ 
ɪɨɛɨɬɿ  ɜɨɧɚ  ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɚ  ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɿ  ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ  ɫɜɨɸ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   Ɍɟɦɚ  ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ 
ɞɜɨɪɿɜ ɛɭɥɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɭ ɫɬɚɬɬɿ Ʌ  Ȼɚɛɭɲɤɿɧɨʀ >5]  ɞɟ ɨɩɢɫɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ  ɭɦɨɜ  ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  ɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  ɠɢɬɥɨɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ   Ɉɤɪɟɦɨʀ  ɭɜɚɝɢ  ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ  ɳɨɞɨ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɹɤɿɫɧɢɯ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ 
Ⱥ  Ȼɟɡɥɸɛɱɟɧɤɨ  Ɍ  Ⱥɩɚɬɟɧɤɨ [6]. 

Ɂ  ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ  ɪɨɛɨɬɢ  ɇ   Ɇɢɫɚɤ  > @   ɹɤɚ  ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ  ɪɚɣɨɧɭ  ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɠɢɬɥɨɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɜ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɭ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɣɨɝɨ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ   ɬɚ  ȱ   ɋɬɟɰɸɤ  > @   ɹɤɚ  ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɚ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨʀ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ   ɐɿɤɚɜɢɦɢ  ɽ  ɿ  ɪɨɛɨɬɢ  ɘ   ɒɤɨɞɨɜɫɶɤɨɝɨ  
Ɉ ȼɿɝɞɨɪɨɜɢɱ  >9], Ɇ   Ɇɟɽɪɨɜɢɱɚ   ɘ   Ɏɪɚɧɰɟɜɨʀ  >10]   ɹɤɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ  ɿɫɬɨɪɿɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭ ɏɚɪɤɨɜɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ 
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɪɚɣɨɧɿɜ  ɜɟɥɢɤɨɩɚɧɟɥɶɧɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  Ɉɞɟɫɢ  ɛɭɥɢ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɇ  Ɇɟɽɪɨɜɢɱɚ  ɇ  Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ [11@  ȯ  Ʌɿɯɚɱɨɜɨʀ > 2]. 

Ⱦɚɧɚ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ  ɫɬɚɜɢɬɶ  ɡɚ  ɦɟɬɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ  ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  ɩɨɲɭɤɿɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ 
ɭ  ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɦɚɫɢɜɚɯ   ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɬɚɤɢɯ 
ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɬɚ  ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ  ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɞɜɨɪɿɜ  ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ 
ɦɚɫɢɜɿɜ ɦɿɫɬɚ Ɉɞɟɫɢ.  

Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡɚ  ɭɱɚɫɬɸ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  ɩɿɞ  ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ  ɤɚɮɟɞɪɢ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  Ɉɞɟɫɶɤɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  ɚɤɚɞɟɦɿʀ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɹɤɨɝɨ  ɛɭɥɢ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɧɿ  ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿɜ  ɦɿɫɬɚ   Ɉɞɧɢɦ  ɿɡ  ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ  ɿɧɬɟɪɟɫɭ  ɞɨ  ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ 
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɬɚ  ɲɬɭɱɧɢɯ  ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɞɨ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɰɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɫɬɚɜ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ  ɭ        ɪ   ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ  ɜɨɪɤɲɨɩ  ɭ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ©ɇɟɥɸɛɢɦɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ©ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚª" 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡ     -ɯ 
ɬɚ      -ɯ  ɪɨɤɿɜª   ©8QORYHG  KHULWDJH  ³VRFLDOLVW  FLW\´"  3ODQQLQJ  VWUDWHJLHV  IRU  WKH 
sustainable urban development of large settlements from the 1960s and 1970sª   ɡɚ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹɦ  ɮɨɧɞɭ  Ɏɨɥɶɰɜɚɝɟɧ   ɭ  ɹɤɨɦɭ  ɚɜɬɨɪɢ  ɛɪɚɥɢ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ  ɭɱɚɫɬɶ  ɜ 
ɫɟɤɰɿʀ ©ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɬɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬª [3]. 

ɍ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ  ɭɹɜɥɟɧɧɿ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ   ɞɜɿɪ   ± ɰɟ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ   ɩɪɢɥɟɝɥɚ  ɞɨ  ɨɞɧɨɝɨ  ɚɛɨ  ɤɿɥɶɤɨɯ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ   ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ  ɜ  ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ  ɚɛɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɰɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ   ɇɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɞɜɨɪɭ   ɹɤ  ɩɪɚɜɢɥɨ   ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ  ɞɢɬɹɱɿ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ  
ɦɿɫɰɹ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ   ɫɭɲɤɢ  ɛɿɥɢɡɧɢ   ɩɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ  ɦɿɫɰɹ  ɞɥɹ  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ   ɡɟɥɟɧɿ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɨɛ ɽɤɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  Ⱦɜɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ 
ɝɪɨɦɚɞɨɮɨɪɦɭɸɱɭ  ɮɭɧɤɰɿɸ   ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ  ɬɿɫɧɨʀ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ. 

Ƚɨɥɨɜɧɨɸ  ɨɡɧɚɤɨɸ  ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ    ɲɥɹɯ  ± ɰɟ  ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ  
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɬɚ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɬɚ ɧɨɪɦ   ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨʀɡɞɿɜ  ɿ  ɬɪɨɬɭɚɪɿɜ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ   ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ  ɿ  ɞɢɬɹɱɢɯ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ  
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɿ ɤɢɲɟɧɶ ɞɥɹ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ  ɬɨɳɨ [13]  ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɮɨɪɦɭɸɱɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ  ɽ  ɪɟɚɥɶɧɿ  ɩɨɬɪɟɛɢ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   ɹɤɿ  ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ  ɬɚ  ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɩɟɜɧɢɦ ɞɜɨɪɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ [14].  

Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɜɨɪɿɜ Ɉɞɟɫɢ  
ɹɤɿ  ɫɤɥɚɥɢɫɹ   ɬɚ  ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ  ɳɨɞɨ  ɩɟɪɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɠɧɨɝɨ  ɬɢɩɭ   ɛɟɪɭɱɢ  ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ  ɩɨɞɿɥ  ɧɚ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɡɨɧɢ   ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɉɞɟɫɢ  ɡɨɧɚ ɜɯɨɞɭ  ɞɨ 
ɹɤɨʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ  ɞɨɬɢɱɧɚ ɞɨ ɜɯɿɞɧɢɯ  ɝɪɭɩ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ   ɡɨɧɢ 
ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ   ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ  ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ  ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ɬɚ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɿɜ   ɡɨɧɚ  ɝɚɥɚɫɥɢɜɨɝɨ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ   ɞɟ  ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ 
ɲɭɦɨɜɢɦɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ; ɡɨɧɚ  ɬɢɯɨɝɨ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ   ɧɚ  ɹɤɿɣ  ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ   ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ  ɞɥɹ  ɜɢɞɿɜ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ  ɡ  ɧɢɡɶɤɢɦɢ 
ɲɭɦɨɜɢɦɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ; ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ  ɡɨɧɚ   ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɡɛɨɪɭ ɫɦɿɬɬɹ  

Ⱦɜɨɪɨɜɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ɉɞɟɫɢ ɜɿɞɨɦɿ ɹɤ ɦɿɫɰɟɜɚ ɩɚɦ¶ɹɬɤɚ  
ɳɨ  ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɤɨɥɨɪɢɬ  ɫɬɚɪɨɝɨ ɦɿɫɬɚ  ɉɪɨ ɧɢɯ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ  ɿɫɬɨɪɿʀ  ɬɚ  ɚɧɟɤɞɨɬɢ  
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ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ  ɩɿɫɧɿ   ɡɧɿɦɚɸɬɶ  ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɢ   ɜɨɧɢ  ɧɟɡɦɿɧɧɨ  ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ  ɭɜɚɝɭ  ɹɤ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ   ɬɚɤ  ɿ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ   ɋɚɦɟ  ɬɭɬ  ɬɚɤ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɥɨɫɹ   ɳɨ  ɧɟɜɟɥɢɤɿ 
ɡɚɤɪɢɬɿ  ɞɜɨɪɨɜɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ  ɛɭɥɢ  ɦɿɫɰɹɦɢ  ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  ɥɸɞɟɣ  ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ  ʀɯ ɦɚɥɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɿɫɬɶ ɫɩɪɢɹɥɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ ɫɭɫɿɞɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ 
ɞɨɜɝɿ ɪɨɤɢ  ɳɨ ɫɩɚɞɤɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ  Ɍɚɤɿ ɞɜɨɪɢ ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɫɢɥɚɦɢ 
ɫɚɦɢɯ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   ɜɨɧɢ  ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ  ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɥɢ  ɤɜɿɬɢ   ɩɪɢɛɢɪɚɥɢ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ  
ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɦɿɫɰɹ  ɞɥɹ  ɿɝɨɪ  ɞɥɹ  ɞɿɬɟɣ  ɬɚ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ  ɞɨɪɨɫɥɢɯ   ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢ 
ɫɩɿɥɶɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɡɨɧɢ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ   

ɉɪɨɬɟ  ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɭɫɿɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɛɭɜ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɣ ɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ  ɠɢɬɥɨɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ  ɩɟɪɿɨɞɭ   Ⱦɜɨɪɢ 
ɨɞɟɫɶɤɢɯ  ɦɚɫɢɜɿɜ  ɦɚɥɨ  ɱɢɦ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ  ɜɿɞ  ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ  ɬɢɩɨɜɢɯ  ɞɜɨɪɿɜ  ɿɧɲɢɯ 
ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɦɿɫɬ   Ɇɿɫɰɟɜɟ  ɫɭɫɿɞɫɶɤɟ  ɤɨɦ¶ɸɧɿɬɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɶ  ɡɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  

ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɢɯ ɛɭɞɢɧɤɚɯ      ±      ɪɪ   ɹɤɢɯ ɜ Ɉɞɟɫɿ ɧɟɛɚɝɚɬɨ  
ɬɚ ɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɢɯ ± 1940 ± 1950-ɯ ɪɪ  ɞɜɨɪɨɜɢɣ ɩɨɛɭɬ ɛɭɜ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɞɜɨɪɚɯ   Ɂɜɢɱɚɣɧɨ   ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɿ  ɱɚɫɢ  ɜɿɣɧ   ɪɟɩɪɟɫɿɣ   ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ  ɜɿɞɛɢɥɢɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɨɛɪɨɫɭɫɿɞɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ  ɉɪɨɬɟ  ɦɟɲɤɚɧɰɿ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ  ɞɨɜɨɥɿ  ɳɿɥɶɧɨ  ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɢɫɹ  ɦɿɠ  ɫɨɛɨɸ   ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ  ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ 
ɫɥɿɞɤɭɜɚɥɢ  ɡɚ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ  ɜɢɝɥɹɞɨɦ  ɞɜɨɪɭ   ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɶɨɝɨ   

Ⱦɜɿɪ  ɡɚɡɜɢɱɚɣ  ɧɟ ɛɭɜ ɜɟɥɢɤɢɦ  ȼɿɧ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɦɟɠɨɜɭɜɚɜɫɹ ɜɿɞ ɜɭɥɢɰɿ ɦɚɣɠɟ 
ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ  ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɥɶɧɨɸ  ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ   ȼɢɫɨɬɧɿɫɬɶ  ɫɚɦɢɯ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ  ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɩ¶ɹɬɢ ɩɨɜɟɪɯɿɜ  Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɞɜɨɪɭ ɛɭɥɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɬɚ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ  ± ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ  ɡɨɧɚ   ɡɨɧɢ  ɿɝɨɪ  ɦɚɥɢɯ  ɞɿɬɟɣ  ɿɡ  ɩɿɫɨɱɧɢɰɹɦɢ  ɬɚ 
ɝɿɪɤɚɦɢ   ɡɨɧɢ  ɿɝɨɪ  ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ   ɱɚɫɬɨ  ɬɚɤɢɦɢ  ɡɨɧɚɦɢ  ɫɬɚɜɚɥɢ  ɩɿɞɜɚɥɢ  ɬɚ  ɝɨɪɢɳɚ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ   ɭ  ɹɤɢɯ  ɯɨɜɚɥɢ  ©ɜɿɣɫɶɤɨɜɿª  ɱɢ  ©ɲɩɢɝɭɧɫɶɤɿª  ɛɚɡɢ    ɩɪɨɫɬɨɪɢ  ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ  ɑɚɫɬɨ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɞɜɨɪɿɜ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɢɫɶ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚɦɢ ɡ ɩɚɪɬɿɣɧɨ-
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ  ɫɟɧɫɨɦ   ɩɢɬɧɢɦɢ  ɮɨɧɬɚɧɱɢɤɚɦɢ   ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ  ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ  
ɤɜɿɬɧɢɤɚɦɢ   

ɋɶɨɝɨɞɧɿ  ɬɚɤɿ  ɞɜɨɪɢ  ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ  ɭ  ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɣ  ɞɨ  ɰɟɧɬɪɭ  ɱɚɫɬɢɧɿ  ɦɿɫɬɚ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɪɚɣɨɧ ɜɭɥ  ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ  ɬɚ ɩɪɨɜ  Ɇɚɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨ   Ȳɯ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɚɣɠɟ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ  ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ  ɩɪɢɛɭɞɨɜɚɦɢ   ɞɨɛɭɞɨɜɚɦɢ   ɦɚɥɢɦɢ  ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ   ɚ  ɜɿɥɶɧɚ 
ɩɥɨɳɚ ɡɚɣɧɹɬɚ ɦɿɫɰɹɦɢ ɞɥɹ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɢɬɢɦɢ ɝɚɪɚɠɚɦɢ  ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ  ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ   ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɜɟɪɯɿɜ  ɉɨɞɟɤɭɞɢ 
ɜɯɿɞɧɿ  ɡɨɧɢ  ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ  ɬɚ  ɡɚɤɥɚɞɿɜ  ɡɚɯɨɩɢɥɢ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɜɭɥɢɱɧɢɣ 
ɮɪɨɧɬ  ɚɥɟ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɜɨɪɿɜ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɨɧɢ ɡɨɜɫɿɦ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɢɜɚɬɧɿɫɬɶ  
ɜɿɞɱɭɬɬɹ  ɛɟɡɩɟɤɢ   ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɶ  ɧɚ  ɧɟɹɤɿɫɧɿ  ɬɚ  ɡɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɿ  ɩɭɛɥɿɱɧɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ  
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Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ  ɬɚɤɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɦɨɠɧɚ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ  
ɡɧɚɱɧɟ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ  ɡɨɧɢ; ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɯɿɞɧɢɯ ɝɪɭɩ  ɛɟɪɭɱɢ 
ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɚɥɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɞɥɹ  ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ  ɞɿɬɟɣ  ɬɚ  ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ   ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ  
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ  ɜɿɞ  ɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɞɥɹ  ɝɨɪɨɞɹɧ   ɹɤɿ  ɧɟ  ɠɢɜɭɬɶ  ɜ  ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɚɯ. 

ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ  ɪɨɛɨɬɢ  ɡ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ  ɞɜɨɪɨɜɢɦɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚɦɢ Ɉɞɟɫɢ 
1920-ɯ  ± 1950-ɯ  ɪɪ    ɹɤɿ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ  ɩɨɛɥɢɡɭ  ɰɟɧɬɪɭ  ɦɿɫɬɚ   ɦɨɝɥɨ  ɛɢ  ɫɬɚɬɢ  ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɟ  ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   Ɍɚɤ   ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɜ  ɫɬɨɥɢɰɿ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɚɜɚɧɝɚɪɞɭ  ɏɚɪɤɨɜɿ  ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɭ      -ɯ  ɪɪ   ɛɭɥɨ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ  ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɧɨɜɨɝɨ  ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ  ɛɭɞɢɧɤɭ  ɜ  ɨɞɧɨɦɭ  ɿɡ  ɞɜɨɪɿɜ  ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ     -ɯ ɪɪ  ȼɬɿɥɟɧɢɣ ɭ ɠɢɬɬɹ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɛɭɜ [15]  Ɋɢɫ     

 

 
Ɋɢɫ    ɉɪɨɟɤɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɩɨɱ      -ɯ ɪɪ   ɛɿɥɹ ɛɭɞɿɜɥɿ 

Ⱦɟɪɠɩɪɨɦɭ ɭ ɏɚɪɤɨɜ  ɋɬɭɞ  Ⱥ  ɑɚɛɚɧɟɧɤɨ  ɤɟɪɿɜɧɢɤ ± ɩɪɨɮ  Ɉ  Ȼɭɪɹɤ       ɪ  ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
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ɐɿɤɚɜɨɸ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ  ɞɥɹ  ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɨɞɟɫɶɤɢɯ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɽ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ©Ȼɿɥɶɲɨɜɢɤª  ɩɪɢɛɥ      ɬɢɫ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   
ɇɚ  ɜɿɞɦɿɧɭ  ɜɿɞ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ   ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ  ɞɨ  ɰɟɧɬɪɭ   ɰɟ  ɠɢɬɥɨɜɟ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɩɢɧɢɥɨɫɹ  ɜ  ©ɿɡɨɥɹɰɿʀª  ɜɿɞ  ɿɧɲɢɯ  ɪɚɣɨɧɿɜ  ɦɿɫɬɚ. ɇɟɡɪɭɱɧɢɣ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ  
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ  ɦɚɥɨɡɚɫɟɥɟɧɿɫɬɶ ɪɚɣɨɧɭ ± ɡɪɨɛɢɥɢ 
ɰɟ ɦɿɫɰɟ ɧɟɰɿɤɚɜɢɦ ɿ ɞɥɹ ɦɿɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ  ɿ ɞɥɹ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɿɜ  ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɦɿɫɬɹɧ  
ɉɨɞɿɛɧɿ  ɞɨ  ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ  ©Ȼɿɥɶɲɨɜɢɤª  ɞɜɨɪɨɜɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ   ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ  Ɇɨɪɹɤɿɜ  
ɪɚɣɨɧ  ɋɟɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ  ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ   ɦɚɣɠɟ  ɧɟ  ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ   ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ  ɿɡɨɥɹɰɿɹ 
ɫɩɪɢɹɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɭ ɦɚɣɠɟ  ɩɟɪɜɿɫɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ  >  @  ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɞɜɨɪɿɜ  ɧɟɜɟɥɢɤɚ  ± ɞɨ        Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ± ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɟ   

ɋɟɪɟɞ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ  ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ  ɹɤɨɫɬɿ  ɬɚɤɢɯ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ  ɲɥɹɯɿɜ   ɳɨ  ɜɟɞɭɬɶ  ɞɨ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ  ɨɛ ɽɤɬɿɜ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ  ɦɿɫɰɶ  ɞɥɹ  ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ  
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ  ɡɨɧ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ   ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɛɨɪɭ ɞɨɳɨɜɢɯ ɿ ɬɚɥɢɯ ɜɨɞ  

Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ     -ɯ ɪɪ  ɜ Ɉɞɟɫɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɲɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ ɿɡ 
ɜɟɥɢɤɨɩɚɧɟɥɶɧɢɯ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ   ɬɚɤ  ɡɜɚɧɢɯ  ©ɯɪɭɳɨɜɨɤª   ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɨɞɟɫɶɤɢɦ 
ɪɚɣɨɧɨɦ ɿɡ  ɬɚɤɨɸ  ɬɢɩɨɜɨɸ  ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ  ɛɭɜ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ɂɚɯɿɞɧɢɣ  ɪɚɣɨɧ 
 ɑɟɪɶɨɦɭɲɤɿ    ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ  ɧɚ  ɛɿɥɶɲɟ   ɧɿɠ       ɬɢɫ   ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   ɉɚɧɟɥɶɧɢɦɢ 
ɩ¶ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɿɜɤɚɦɢ ɛɭɥɨ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨ ɿ ɩɟɪɲɿ ɤɜɚɪɬɚɥɢ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɨɬɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɹɤɢɣ 
ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɹɤ ɦɿɫɬɨ-ɫɭɩɭɬɧɢɤ ɧɚ     ɬɢɫ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   

ɉɪɨɟɤɬɢ  ɬɚɤɢɯ  ɞɜɨɪɿɜ  ɛɭɥɢ  ɞɟɬɚɥɶɧɨ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ  ± ɛɭɥɢ  ɜɢɞɿɥɟɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɡɨɧɢ  ɞɥɹ  ɿɝɨɪ  ɦɚɥɸɤɿɜ  ɬɚ  ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ  ɬɚ  ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɡɨɧɢ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ʀɯ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɇɚɛɿɪ  ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɛɭɜ  ɞɭɠɟ  ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ  - 
ɜɨɧɢ  ɬɚɤ ɫɚɦɨ  ɹɤ ɿ ɫɚɦɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɦɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ± ɛɭɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ  ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɢɦɢ  Ɇɟɠɿ ɞɜɨɪɿɜ  ɫɬɚɥɢ ɦɟɧɲ ɱɿɬɤɢɦɢ  
Ⱦɜɨɪɢ ɛɭɥɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜɿɞ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɬɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɥɶɧɨɸ 
ɚɛɨ ɪɹɞɤɨɜɨɸ ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ  

Ɂ  ɱɚɫɨɦ  ɬɚɤɿ  ɞɜɨɪɨɜɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ  ɜɬɪɚɬɢɥɢ  ɱɿɬɤɿɫɬɶ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ  ± ɜɨɧɨ  ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ  ɩɨɬɨɱɧɢɦ  ɩɨɬɪɟɛɚɦ   ɿ  ɦɟɲɤɚɧɰɿ 
ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɭɜɚɥɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞ ɫɜɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ  Ɂ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɫɚɦɨɛɭɞɢ 
ɩɨɫɟɪɟɞ  ɞɜɨɪɭ   ɝɚɪɚɠɿ   ɡɧɚɱɧɚ  ɱɚɫɬɢɧɚ  ɞɜɨɪɭ  ɡɧɢɤɥɚ  ɱɟɪɟɡ  ɞɨɛɭɞɨɜɢ-ɜɟɪɚɧɞɢ  
Ⱦɢɬɹɱɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ  ɡɨɧɢ  ɩɿɞ ɹɤɿ  ɿ  ɬɚɤ ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ 
ɩɥɨɳɿ   ɫɬɚɥɢ  ɡɚɣɦɚɬɢ  ɳɟ  ɦɟɧɲɭ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ  ± ʀɯ  ɦɿɫɰɟ  ɩɨɫɿɥɢ  ɦɿɫɰɹ  ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ   
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ɍ      ɪ  ɜ Ɉɞɟɫɿ ɩɪɨɣɲɨɜ ɞɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ©ɇɟɥɸɛɢɦɚ 
ɫɩɚɞɳɢɧɚ ©ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚª" ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ  ɩɭɧɤɬɿɜ  ɡ      -ɯ  ɬɚ      -ɯ  ɪɨɤɿɜª   ɹɤɢɣ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨ-ɩɨɥɶɨɜɿ  ɪɨɛɨɬɢ  ɿɡ  ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ  ɤɥɸɱɨɜɢɯ  ɧɚɩɪɹɦɿɜ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ      -1980-ɯ ɪɪ  Ⱦɿɥɹɧɤɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɛɭɥɢ  ɜɢɛɪɚɧɿ ɑɟɪɶɨɦɭɲɤɿ  Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ  ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ  ɜ 
ɪɚɣɨɧɿ  ɨɮɿɫɭ   ɜ  ɹɤɨɦɭ  ɭɱɚɫɧɢɤɢ  ± ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ  ɬɚ  ɫɬɭɞɟɧɬɢ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ  ɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɭɡɿɜ ± ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɩɭɛɥɿɱɧɿ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ  ɛɚɱɟɧɧɹ  ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ  ɦɚɫɢɜɭ   Ⱦɨ  ɭɱɚɫɬɿ  ɜ  ɩɪɨɟɤɬɿ  ɛɭɥɢ  ɡɚɥɭɱɟɧɿ 
ɪɿɡɧɿ ɜɟɪɫɬɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɦɿɫɰɟɜɿ ɦɟɲɤɚɧɰɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ  ɭɪɛɚɧɿɫɬɢ  ɫɨɰɿɨɥɨɝɢ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ [17].  

Ɂɚɜɞɹɤɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɛɭɥɚ  ɨɬɪɢɦɚɧɚ  ɤɚɪɬɚ  ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɪɚɣɨɧɭ   ɹɤɚ  ɧɚɨɱɧɨ  ɩɪɨɹɜɢɥɚ   ɹɤɿ  ɞɜɨɪɨɜɿ  ɬɚ  ɩɭɛɥɿɱɧɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ 
ɑɟɪɶɨɦɭɲɨɤ  ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ȼɢɹɜɢɥɨɫɶ  
ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚ ɞɨɦɿɜɤɨɸ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɽ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ± ɩɚɪɤ ɿɦɟɧɿ Ɇ  Ƚɨɪɶɤɨɝɨ   

ɑɟɪɟɡ  ɪɹɞ  ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ  ɩɪɨɛɥɟɦ   ɚ  ɫɚɦɟ   ɧɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ  ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ  ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɰɶɨɝɨ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ   ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɥɚɧɭ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɚɣɨɧɭ   ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɡɲɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ± ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ   

ɓɨɩɪɚɜɞɚ   ɭ       ɪ   ɤɨɦɚɧɞɨɸ  Impact Hub Odessa ɛɭɥɨ  ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɭ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ  ɿɡ  ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ  ɨɞɧɨɝɨ  ɿɡ  ɞɜɨɪɿɜ  ɰɶɨɝɨ 
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ  ɦɚɫɢɜɭ  ± ©ɏɚɤɚɬɨɧ   ɩɪɢɞɭɦɚɽɦɨ  ɞɜɨɪɢɤ  ɧɚ  ɑɟɪɶɨɦɭɲɤɚɯ"ª  [18]. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɞɧɿɜ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɿɝ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
Ʌɟɣɩɰɢɝɫɶɤɨʀ  ɩɪɟɦɿʀ  ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɦɿɫɬ   Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɯɚɤɚɬɨɧɭ  ɫɬɚɥɚ  ɪɨɡɪɨɛɤɚ  ɞɜɨɯ  ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ  ɪɿɲɟɧɶ   ɹɤɿ  ɛɭɥɢ  ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ 
ɦɟɲɤɚɧɰɹɦ   ɋɟɪɟɞ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɡɚɯɨɞɿɜ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ  ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɥɢ  ɱɨɬɢɪɢ 
ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɨɧɢ ɞɥɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɜɢɧɟɫɥɢ ɡɚ ɦɟɠɿ 
ɞɜɨɪɭ  ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ  ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ  ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ  ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿ 
ɫɬɨɹɧɤɢ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɡɚɛɭɞɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɡɚɤɨɩɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɭ   

ȼ      -      ɪɪ   ɛɭɥɨ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ  ɿ  ɪɹɞ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ ɑɟɪɶɨɦɭɲɟɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  Ɋɢɫ      

ɋɬɭɞɟɧɬɤɨɸ  ə   ɒɪɚɦ  ɛɭɥɢ  ɜɩɟɪɲɟ  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ  ɜɫɶɨɝɨ  ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ  ɦɚɫɢɜɭ  ɑɟɪɶɨɦɭɲɤɢ   ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ± 
ɞɨɰ  Ɇ  ɒɢɲɤɿɧ   ɚɫ  ɋ  ɋɬɨɪɨɠɭɤ   ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ  ± ɫɬ   ɜɢɤɥ   Ɍ   Ɋɭɦɿɥɟɰɶ   ȼɨɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ  ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ  ɬɪɶɨɯ  ɬɢɩɿɜ  ɞɜɨɪɿɜ  ± ɩɪɨɯɿɞɧɿ   ɧɚɩɿɜɡɚɦɤɧɟɧɿ   ɡɚɦɤɧɟɧɿ 
ɫɯɟɦɚ  ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ  ɜɚɪɿɚɧɬɢ  ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ  ɞɥɹ  ɤɨɠɧɨɝɨ  ɬɢɩɭ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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Ɋɨɡɪɨɛɢɥɚ  ɡɚɯɨɞɢ  ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ  ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ  ɡɨɧ   ɚ  ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɩɚɪɤɭɜɚɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɬɚ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɚɪɤɿɧɝɿɜ   

ɉɪɨɟɤɬ  ɿɧɲɨʀ  ɞɢɩɥɨɦɚɧɬɤɢ  ɇ   Ƚɚɜɟɥɿ   ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ± 
ɩɪɨɮ  Ɍ  ɉɚɧɱɟɧɤɨ  ɞɨɰ  Ɉ  ɋɚɜɢɰɶɤɚ  ɫɬ   ɜɢɤɥ  Ɍ  Ɋɭɦɿɥɟɰɶ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɩɨɜɧɭ 
ɡɦɿɧɭ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ  ɪɚɣɨɧɭ   ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɧɚ  ɛɚɡɿ  ɦɿɠɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨʀɡɞɿɜ  ɧɨɜɢɯ 
ɡɪɭɱɧɢɯ  ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ  ɜɭɥɢɰɶ   ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɤɜɚɪɬɚɥɭ  ɡ  ɫɭɬɨ  ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ  ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ  ɚɤɬɢɜɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɢɜɲɢ  ɣɨɝɨ ɭ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɿɣ  ɤɨɧɬɟɤɫɬ ± ɡ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ  ɦɿɫɰɶ ɿ  ɩɥɨɳ  ɩɿɞ  ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ   ɨɫɜɿɬɧɿ ɿ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ  ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ȼɭɥɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ  ɪɚɣɨɧɧɿ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɜ  ɽɞɢɧɭ  ɦɟɪɟɠɭ ɬɚ 
ɡɜ ɹɡɚɬɢ ʀɯ  ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ  ɿ  ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɦɢ  ɞɨɪɿɠɤɚɦɢ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɡɪɭɱɧɢɦɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨʀɡɞɚɦɢ  ɉɚɪɤɨɜɤɢ ɛɭɥɢ ɡɚɦɿɧɟɧɿ ɧɚ ɡɟɥɟɧɿ ɡɨɧɢ  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɭ ɤɨɦɩɚɤɬɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɚɛɨ ɧɚɡɟɦɧɿ ɩɚɪɤɿɧɝɢ.  

Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɦɢ  ɡɚɯɨɞɚɦɢ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɹɤɨɫɬɿ  ɬɚɤɢɯ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɽ   ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ  ɩɚɪɤɭɜɚɥɶɧɢɯ  ɡɨɧ  ɧɚ  ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ; 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ  ɡɨɧ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ   ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɟ  ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɨɞɧɚ  ɜɿɞ  ɨɞɧɨʀ  ɬɚ  ɜɿɞ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 

ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ      -ɯ  ɪɪ   ɟɩɨɯɚ  ©ɯɪɭɳɨɜɨɤª  ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɶ   ɉɨɱɚɜɫɹ  ɩɨɲɭɤ 
ɧɨɜɢɯ  ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ  ɪɿɲɟɧɶ   ɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɜɟɥɢɤɢɯ  ɡɚ  ɩɥɨɳɟɸ  ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿɜ  ɿɡ  ɜɢɫɨɬɧɢɦɢ   -, 12-, 16-ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɦɢ 
ɬɢɩɨɜɢɦɢ  ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɢɦɢ  ɛɭɞɢɧɤɚɦɢ  ɧɨɜɢɯ  ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿɜ  ɑɟɪɶɨɦɭɲɟɤ  
ɫɟɥɢɳɚ Ʉɨɬɨɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚʀɪɨɜɚ   

ȼɢɧɢɤ ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ ɜɟɥɢɤɢɯ ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ± ɿɡ ɪɨɡɦɢɬɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ  ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɬɿɤɚɥɢ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɡɨɧɢ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɬɚɤɢɯ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɜɟɥɢɤɿ  ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɩɪɨʀɠɞɠɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɿ  ɩɟɪɲɨɸ  ɥɿɧɿɽɸ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   ɦɟɠɿ ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ 
ɫɤɥɚɞɧɨ  ɜɢɞɿɥɢɬɢ; ɜɿɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɧɢɡɶɤɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
 ɜɿɞ      ɞɨ      ; ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɩɭɫɬɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ   ɹɤɿ  ɧɟ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  
Ɇɟɲɤɚɧɰɿ  ɬɚɤɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɧɟ  ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ  ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɡɚ  ɞɜɿɪ  
ɫɭɫɿɞɫɶɤɟ  ɤɨɦ¶ɸɧɿɬɿ  ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɹ  ɞɭɠɟ  ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ  ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɝɪɭɩɚ  ɦɚɬɭɫɶ  ɡ 
ɦɚɥɨɥɿɬɧɿɦɢ ɞɿɬɶɦɢ  ɚɛɨ ɥɿɬɧɿ ɥɸɞɢ  ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɩɨɞɜɿɪ¶ɹ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ  
ɑɚɫɬɨ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɭ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɡɧɚɣɨɦɿ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ   

Ɉɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚɤɢɯ  ɞɜɨɪɿɜ  ɛɭɥɨ  ɦɿɧɿɦɿɡɨɜɚɧɨ  ± ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ  ɬɢɩɨɜɢɣ 
ɞɢɬɹɱɢɣ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ   ɦɿɫɰɹ  ɞɥɹ  ɫɭɲɿɧɧɹ  ɛɿɥɢɡɧɢ  ɬɚ  ɜɢɛɢɜɚɧɧɹ  ɤɢɥɢɦɿɜ  
ɩɚɥɿɫɚɞɧɢɤɢ  ɩɿɞ  ɜɿɤɧɚɦɢ   Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ  ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɜɬɪɚɬɢɥɨ  ɱɿɬɤɿɫɬɶ  ± 
ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɹɤɿ  ɧɟ  ɛɭɥɢ  ɡɚɣɧɹɬɿ  ɠɨɞɧɨɸ  ɮɭɧɤɰɿɽɸ  ± ɩɪɨɫɬɨɪɢ   ɹɤɿ 
ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɭɫɬɢɪɢɳɚ   
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ɚ  

ɛ  
Ɋɢɫ     ɉɪɨɟɤɬɢ ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɑɟɪɟɦɭɲɤɢ  ɚ  ɩɪɨɟɤɬ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 

ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɸ ə  ɒɪɚɦ   ɤɟɪ  - ɞɨɰ  Ɇ  ɒɢɲɤɿɧ  ɚɫ  ɋ  ɋɬɨɪɨɠɭɤ  ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ± ɫɬ  ɜɢɤɥ  
Ɍ  Ɋɭɦɿɥɟɰɶ       ɪ   ɛ  ɩɪɨɟɤɬ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɸ ɇ  Ƚɚɜɟɥɟɸ  ɤɟɪ ± ɩɪɨɮ  

Ɍ  ɉɚɧɱɟɧɤɨ  ɞɨɰ  Ɉ  ɋɚɜɢɰɶɤɚ  ɫɬ  ɜɢɤɥ  Ɍ  Ɋɭɦɿɥɟɰɶ       ɪ   
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  Ⱥɏȱ ɈȾȺȻȺ 

 
Ɂ  ɩɥɢɧɨɦ  ɱɚɫɭ  ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɚ  ɡɚ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɭɦɨɜ  ɫɢɫɬɟɦɚ  ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ 

ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  ɜ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɦɚɫɢɜɚɯ  ɛɭɥɚ  ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɚ  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɩɨɫɢɥɢɥɢɫɹ   ɚ  ɡ  ɧɢɦ  ɿ  ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɧɟɞɛɚɧɨɫɬɿ  ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ©ɧɭɞɶɝɢª ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ   

ɉɪɨɬɟ   ɡ      -ɯ  ɪɪ   ɜ  ɨɞɟɫɶɤɨɦɭ  ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ  ɦɚɫɢɜɿ  ɫɟɥɢɳɚ  Ʉɨɬɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɱɚɥɢ ɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿ ɝɪɭɩɢ  ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɪɚɣɨɧɚɯ  ɜɨɧɢ 
ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɥɢ ɞɟɪɟɜɚ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɭɛɨɬɧɢɤɢ  ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɦɿɬɢɧɝɢ 
ɩɪɨɬɢ ɧɨɜɨɛɭɞɨɜ [19].  
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Ⱦɨ  ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ  ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɹ  ɿ  ɨɞɟɫɶɤɿ  ɭɪɛɚɧɿɫɬɢ  ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ   Ɍɚɤ  
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ   ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɸ     ɤɭɪɫɭ  Ɉɞɟɫɶɤɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ Ⱦ   Ɍɚɩɚɥɨɜɨɸ (ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ± ɞɨɰ   Ɉ   ɋɚɜɢɰɶɤɚ  ɫɬ   ɜɢɤɥ  
Ɍ  Ɋɭɦɿɥɟɰɶ) ɛɭɜ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ  ɞɨ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɩɪɨɟɤɬ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɫɟɥɢɳɚ Ʉɨɬɨɜɫɶɤɨɝɨ   

Ɉɞɧɿɽɸ  ɡ  ɝɨɥɨɜɧɢɯ  ɰɿɥɟɣ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ɛɭɥɨ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɜɟɥɢɤɨɝɨ  ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   ɹɤɢɣ  ɦɿɝ  ɛɢ  ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ  ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɶ 
ɪɚɣɨɧɭ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɭ ɦɿɫɬɚ  ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɭɛɰɟɧɬɪ  ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ 
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɹɤ ɫɚɦɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɫɟɥɢɳɚ   ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɬɢ ɭ ɦɚɫɢɜ 
ɝɨɪɨɞɹɧ ɡ ɿɧɲɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦɿɫɬɚ  ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɩɚɪɤɭ ȿɧɬɭɡɿɚɫɬɿɜ   ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ  ɫɬɜɨɪɟɧɨ  ɭ      -ɯ 
ɪɪ   ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ  ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ   ȼɿɧ  ɜɤɥɸɱɢɜ  ɤɚɮɟ   ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ  ɡɨɧɢ   ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ 
ɜɭɥɢɰɿ   ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ  ɫɬɚɧ  ɿɫɧɭɸɱɢɯ  ɡɟɥɟɧɢɯ  ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ   ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟɥɨɞɨɪɿɠɨɤ  

Ɉɞɧɚ  ɡ  ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɞɥɹ  ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɨɝɨ  ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɽ  ɿ  ɡɚɤɢɧɭɬɢɣ  ɲɤɿɥɶɧɢɣ  ɫɬɚɞɿɨɧ  ɜ 
ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɿɦ  Ɍɚʀɪɨɜɚ  Ɂɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜɿɧ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɧɚ ɩɭɫɬɢɪɢɳɟ  ȼ 
     ɪ  ɦɿɫɰɟɜɿ ɚɤɬɢɜɿɫɬɢ ɡɚɹɜɢɥɢ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɣɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ [20].  

Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ  ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ  ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɩɿɡɞɧɶɨɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ 
ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ     -ɯ ± 1980-ɯ ɪɪ  ɽ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɥɸɞɢɧɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɡɨɧ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ   ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɞɨɝɥɹɧɭɬɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ  
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɿɫɰɶ  ɞɥɹ  ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɭ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ.  

ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
1. ȼɢɹɜɥɟɧɨ  ɱɨɬɢɪɢ  ɨɫɧɨɜɧɿ  ɟɬɚɩɢ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ 

ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ± ɞɜɨɪɢ      ± 1950-ɯ ɪɪ   ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɿɫɬɚ  
ɞɜɨɪɨɜɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ      ± 1950-ɯ ɪɪ   ɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ  ɞɜɨɪɢ 
ɩ¶ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨʀ  ɩɚɧɟɥɶɧɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ       ± 1960-ɯ  ɪɪ    ɜɟɥɢɤɿ  ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɧɿ 
ɞɜɨɪɨɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ      ± 1980-ɯ ɪɪ    

2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ  ɡɚɯɨɞɿɜ  ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ  ɡ  ɬɢɩɿɜ  ɨɞɟɫɶɤɢɯ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  
ɫɟɪɟɞ  ɧɢɯ  ɨɫɧɨɜɧɿ   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɩɿɜɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ  ɥɸɞɢɧɿ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ  ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ  ɡɨɧ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ   ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɟɞɨɝɥɹɧɭɬɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ   ɪɨɡɪɨɛɤɚ  ɧɨɜɢɯ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɨɡɟɥɟɧɧɹ  
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɿɫɧɭɸɱɢɯ  ɡɨɧ ɞɥɹ  ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ  ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ   ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ ɽɤɬɿɜ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɡɛɨɪɭ  ɞɨɳɨɜɢɯ  ɿ  ɬɚɥɢɯ  ɜɨɞ  
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɡɪɭɱɧɨɝɨ  ɩɿɞɯɨɞɭ  ɞɨ  ɜɯɿɞɧɢɯ  ɝɪɭɩ   ɛɟɪɭɱɢ  ɞɨ  ɭɜɚɝɢ  ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɦɚɥɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ  ɝɪɭɩ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ   ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ  ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ  
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ  ɜɿɞ  ɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɪɟɠɢɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɞɥɹ  ɝɨɪɨɞɹɧ   ɹɤɿ  ɧɟ  ɠɢɜɭɬɶ  ɜ  ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɚɯ  

3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ   ɳɨ  ɩɪɢ  ɪɨɡɪɨɛɰɿ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɽ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ʀɯ  ɦɟɠ  ± ɜɨɧɢ  ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ  ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ  ɸɪɢɞɢɱɧɨ   ɇɟ  ɦɟɧɲ  ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɽ  ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ  ɪɟɚɥɶɧɢɯ  ɩɨɬɪɟɛ 
ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ  ɬɚ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɞɜɨɪɨɜɢɯ  ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ  - ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɳɨɞɨ  ɩɨɛɭɬɭ  ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   Ʉɨɠɧɢɣ  ɞɜɿɪ  ɛɚɠɚɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ  ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ  
ɞɨ  ɹɤɢɯ  ɦɨɠɭɬɶ  ɛɭɬɢ  ɡɚɥɭɱɟɧɿ  ɿ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ   ɿ  ɫɬɭɞɟɧɬɢ   ɿ  ɦɿɫɰɟɜɿ 
ɦɟɲɤɚɧɰɿ  ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ  

 
ɋɩɢɫɨɤ ɞɠɟɪɟɥ 

1. Antonenko N. Residential Housing in Kharkov (Ukraine), 1920-1935. / 
N. Antonenko, A. Bouriak, C. Didenko. ZARCH, El Vivienda Masiva Moderna / 
Modernist Mass Housing Legacy. 2016. Is. 5. P. 68-85.  

2. Gehl J. Cities for People. Washington. IslandPress. 2010. 288 p. ISBN-13: 978-
1597265737 

3. Engel B. (ed). Mass Housing in the Socialist City. Heritage, Values, and 
Perspectives. Case Studies in Germany, Russia, and Ukraine. DOM Publishers. 2019. 
240 p. ISBN 978-3-86922-507-4  

4. ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ Ⱥ  ɂ  Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ  ɠɢɥɨɣ  ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ   ɧɚ  ɩɪɢɦɟɪɟ  ɝɨɪɨɞɚ  Ɇɨɫɤɜɵ   ɞɢɫ   «  ɤɚɧɞ   ɚɪɯ  
ɧɚɭɤ            Ɇɨɫɤɜɚ            ɫ   

5. Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ  Ʌ ȼ   Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ    ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ  ɭɫɥɨɜɢɣ  ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ  ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ  ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ  ɝ   ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ    Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧ   ɢɡɜɟɫɬɢɹ  ɜɭɡɿɜ         ʋ    
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ  Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  http://archvuz.ru/2011_22/30. 

6.  Ȼɟɡɥɸɛɱɟɧɤɨ  Ⱥ ɋ   Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ  ɬɚ  ɧɚɩɪɹɦɤɢ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɹɤɨɫɬɿ  ɨɛ ɽɦɧɨ-
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ  ɬɚ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ     
Ⱥ  ɋ  Ȼɟɡɥɸɛɱɟɧɤɨ   Ɍ   Ɇ  Ⱥɩɚɬɟɧɤɨ   Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ        ȼɢɩ      ɋ    -27. 

7. Ɇɢɫɚɤ  ɇ   Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ  ɪɚɣɨɧɿɜ  ɦɚɫɨɜɨʀ  ɠɢɬɥɨɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
1960-ɯ ± 1980-ɯ ɪɪ   ɞɢɫ  « ɤɚɧɞ  ɚɪɯ            Ʌɶɜɿɜ            ɫ  

8. ɋɬɟɰɸɤ  ȱ   ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨʀ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɞɢɫ  « ɤɚɧɞ  ɚɪɯ            Ʉɢʀɜ            ɫ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

160 

9. ɒɤɨɞɨɜɫɶɤɢɣ ɘ  Ɇ  Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɭ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɧɿɣ 
ɡɚɛɭɞɨɜɿ   ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦɿɫɬɚ ɏɚɪɤɨɜɚ   ɘ  Ɇ  ɒɤɨɞɨɜɫɶɤɢɣ  Ɉ  ȼ  ȼɢɝɞɨɪɨɜɢɱ  
ɇɚɭɤɨɜɢɣ  ɜɿɫɧɢɤ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ          Ɍ      ʋ    ɋ     -100. 
DOI: 10.29295/2311ಥ7257ಥ2019ಥ95ಥ1ಥ94ಥ100 

10. Ɇɟɟɪɨɜɢɱ  Ɇ   Ƚ  ɉɪɨɛɥɟɦɵ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ  ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ  ɠɢɥɨɣ  ɫɪɟɞɵ 
ɪɚɣɨɧɨɜ  ɤɪɭɩɧɨɩɚɧɟɥɶɧɨɣ  ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ   ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ  ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ  ɤ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ  ɢ  ɩɪɚɜɨɜɵɦ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ  ɫɬɪɚɧ  ɋɇȽ  
Ɇ  Ƚ  Ɇɟɟɪɨɜɢɱ   ɘ  ȼ  Ɏɪɚɧɰɟɜɚ   ɂɡɜɟɫɬɢɹ  ɜɭɡɨɜ   ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ  ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ.       Ɍ    ʋ   ɋ     -130.  

11. Meerovich M., Antonenko N., Shchavinskaya L. The Residensial Area of 
Cheremushky as an Example of the Implementation of Khrushchev`s Housing 
Reform in Ukraine. Architektura&Urbanizmus. 2018. Vol. LII. 1-2. P.66-83. 

12. Likhachova Ye. Perspectives for Mass Socialist Housing. Master Thesis. 
2019/2020. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ   Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ  
https://issuu.com/yevheniialikhachova/docs/2020_04_likhachova.  

13. ȾȻɇ Ȼ    -         Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   Ʉ   Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ        
14. Ɇɚɧɿɮɟɫɬ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ  ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ  ɫɟɦɿɧɚɪɭ  ©ɉɪɚɜɨ  ɧɚ  ɦɿɫɬɨª  ɭ  Ʉɢɽɜɿ  

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ   Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ   https://mistosite.org.ua/ru/articles/manifest-
uchasnykiv-proektnoho-seminaru-pravo-na-misto-u-kyievi 

15. Ⱥɥɟɜɬɢɧɚ  ɑɚɛɚɧɟɧɤɨ   ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ   Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ  
http://www.alexander-bouryak.com/page-chabanenko.html# 

16. Ɂɚɬɟɪɹɧɧɵɣ  ɦɢɪ  ɜ  ɰɟɧɬɪɟ  Ɉɞɟɫɫɵ   ɮɨɬɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ    ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ   Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ   https://dumskaya.net/article/Zateryannyj-mir-v-
geograficheskom-cente-Odessy/. 

17. Ⱦɦɢɬɪɢɤ  ɇ   ɋɧɟɫɬɢ  ɧɟɥɶɡɹ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ   ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ  
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  http://www.aao.com.ua/demolish-cannot-reconstruct/. 

18. ȼɢɧɨɝɪɚɞ  ɧɚ  ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɟ   ɦɢɧɢɦɭɦ  ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ  ɢ  ɩɚɪɤɥɟɬɵ   ɞɜɨɪ  ɧɚ 
ɑɟɪɟɦɭɲɤɚɯ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɹɬ ɩɨ ɧɟɦɟɰɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ  Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ   https://dumskaya.net/news/teplotrassa-uvitaya-dikim-vinogradom-tropinki-
dl-082930/?fbclid=IwAR1g2VM6O8UfPDQuE-
I3w7Pro3o5xtC7xchHaiIptSGonx8cevvLhNrlK1Q 

19. ɇɚ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɜ Ɉɞɟɫɫɟ ɚɤɬɢɜɢɫɬɵ ɜɵɲɥɢ ɨɡɟɥɟɧɹɬɶ ɝɨɪɨɞ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ   Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ   https://odessa-life.od.ua/news/na-vyhodnyh-v-odesse-
aktivisty-vyshli-ozelenjat-gorod-foto 

20. Ⱥɤɬɢɜɢɫɬɵ  ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ  ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ  ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɣ  ɫɬɚɞɢɨɧ  ɧɚ  Ɍɚɢɪɨɜɚ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ   Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ   https://metronom.news/post/view/aktivisty-
planiruut-obustroit-zabrosennyj-stadion-na-tairova 

 
 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

161

References 
1. Antonenko N. (2016). Residential Housing in Kharkov (Ukraine), 1920-1935. / 

N. Antonenko, A. Bouriak, C. Didenko. ZARCH, El Vivienda Masiva Moderna / 
Modernist Mass Housing Legacy. 5, 68-85 (in English).  

2. Gehl J. (2010). Cities for People. Washington. Island Press. 288 p. ISBN-
13: 978-1597265737 (in English). 

3. Engel B. (ed). (2019). Mass Housing in the Socialist City. Heritage, Values, and 
Perspectives. Case Studies in Germany, Russia, and Ukraine. DOM Publishers. 
240 p. ISBN 978-3-86922-507-4 (in English). 

4. Voskresenskaya A. I. (2008). Comprehensive improvement of the courtyards of 
urban housing development: the example of the city of Moscow (Kompleksnoye 
blagoustroystvo dvorovykh territoriy gorodskoy zhiloy zastroyki: na primere goroda 
Moskvy): dis. ... ɫand. arch. 18.00.04. Moscow. 148 p. (in Russian). 

5. Babushkina L.V. (2011). Formation of comfortable living conditions in 
residential areas by means of architectural improvement (for example, the city of 
Yekaterinburg) (Formirovaniye komfortnykh usloviy prozhivaniya na territoriyakh 
zhiloy zastroyki sredstvami arkhitekturnogo blagoustroystva (na primere g. 
<HNDWHULQEXUJD      $UNKLWHNWRQ   L]YHVWL\D  YX]tY    1R     $SSOLFDWLRQ   (OHFWURQLF 
resource. Access mode: http://archvuz.ru/2011_22/30 (in Russian). 

6. Bezlyubchenko A.S. (2019). Tendencies and straightforward viscosities of the 
multi-planual and living organisms of the living medium (Tendentsii ta napriamky 
pidvyshchennia yakosti obiemno-planuvalnoi ta mistobudivnoi orhanizatsii 
zhytlovoho seredovyshcha). / A. S. Bezlyubchenko, T. M. Apatenko. 
Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 69, 15-27 (in Ukranian). 

7. Mysak N. (2018). Formation of identity of areas of mass housing construction of 
the 1960s ± 1980s (Formuvannya identychnosti rayoniv masovoyi zhytlovoyi 
zabudovy 1960-kh ± 1980-kh rr.)   GLV   «  cand. arch. 18.00.01. Lviv. 290 p. (in 
Ukranian). 

8. Stetsiuk I. (2016). Sociocultural principles of harmonious transformation of the 
urban environment (Sotsiokul  WXUQL  SU\QWV\S\  KDUPRQL\QR\L  WUDQVIRUPDWVL\L 
mis  NRKR VHUHGRY\VKFKD)  GLV  « cand. arch. 18.00.01. Kiyv. 217 p (in Ukranian). 

9. Shkodovsky Yu. M. (2019). Realization of town-planning concepts in 
microdistrict building (on the example of the city of Kharkiv) (Realizatsiya 
mistobudivnykh kontseptsiy u mikrorayonniy zabudovi (na prykladi mista 
Kharkova)/Yu. M. Shkodovsky, O. V. Vygdorovych. Naukovyy visnyk budivnytstva. 
Vol.      ʋ    Pp. 94-100. DOI: 10.29295/2311ಥ7257ಥ2019ಥ95ಥ1ಥ94ಥ100 (in 
Ukranian). 

10. Meerovich M. G. (2017). Problems of complex regeneration of the living 
environment of large-panel buildings. The possibility of adapting the German 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

162 

experience to the socio-economic and legal conditions of the CIS countries 
(Problemy kompleksnoy regeneratsii zhiloy sredy rayonov krupnopanel'noy 
zastroyki. Vozmozhnost' adaptatsii germanskogo opyta k sotsial'no-ekonomicheskim 
i pravovym usloviyam stran SNG)/M. G. Meerovich, Yu. V. Frantseva. Izvestiya 
vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost'. 7(1), 120-130 (in Russian). 

11. Meerovich M. (2018) The Residensial Area of Cheremushky as an Example 
of the Implementation of Khrushchev`s Housing Reform in Ukraine. / M. Meerovich, 
N. Antonenko, L. Shchavinskaya. Architektura&Urbanizmus. LII (1-2), 66-83 (in 
Russian). 

12. Likhachova Ye. (2019/2020). Perspectives for Mass Socialist Housing. 
Master Thesis. Electronic resource. Access mode: 
https://issuu.com/yevheniialikhachova/docs/2020_04_likhachova (in English).  

13. DBN B.2.2-5: 2011 (2011). Blahoustriy terytoriy. K.: Minrehion Ukrayiny (in 
Ukranian). 

14. Manifesto of the participants of the project seminar "Right to the City" in 
Kyiv (0DQLIHVW  XFKDVQ\NLY  SURHNWQRKR  VHPLQDUX  ©3UDYR  QD  PLVWRª  X  .\\HYL). 
Electronic resource. Access mode: https://mistosite.org.ua/ru/articles/manifest-
uchasnykiv-proektnoho-seminaru-pravo-na-misto-u-kyievi (in Ukranian). 

15. Alevtina Chabanenko. Electronic resource. Access mode: 
http://www.alexander-bouryak.com/page-chabanenko.html# (in Russian). 

16. The lost world in the center of Odessa (photo trip) (Zateryannyy mir v tsentre 
Odessy (fotoputeshestviye)). Electronic resource. Access mode: 
https://dumskaya.net/article/Zateryannyj-mir-v-geograficheskom-cente-Odessy/ (in 
Russian). 

17. Dmitrik N. Demolish cannot be reconstructed (Snesti nel'zya 
rekonstruirovat'). Electronic resource. Access mode: 
http://www.aao.com.ua/demolish-cannot-reconstruct/ (in Russian). 

18. Grapes on the heating main, a minimum of cars and parklets: the courtyard on 
Cheryomushki will be improved according to the German model (Vinograd na 
teplotrasse, minimum avtomobiley i parklety: dvor na Cheremushkakh blagoustroyat 
po nemetskomu obraztsu). Electronic resource. Access mode: 
https://dumskaya.net/news/teplotrassa-uvitaya-dikim-vinogradom-tropinki-dl-
082930/?fbclid=IwAR1g2VM6O8UfPDQuE-
I3w7Pro3o5xtC7xchHaiIptSGonx8cevvLhNrlK1Q (in Russian). 

19. At the weekend in Odessa, activists went to green the city (Na vykhodnykh v 
Odesse aktivisty vyshli ozelenyat' gorod). Electronic resource. Access mode: 
https://odessa-life.od.ua/news/na-vyhodnyh-v-odesse-aktivisty-vyshli-ozelenjat-
gorod-foto (in Russian). 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

163

20. Activists plan to equip an abandoned stadium on Tairov (Aktivisty planiruyut 
obustroit' zabroshennyy stadion na Tairova). Electronic resource. Access mode: 
https://metronom.news/post/view/aktivisty-planiruut-obustroit-zabrosennyj-stadion-
na-tairova (in Russian). 

 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ

Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ  ɇɚɞɿɹ  ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ Ʉɚɧɞɢɞɚɬ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ   ɫɬɚɪɲɢɣ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɂɧɮɨɪɦɚɰɵɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ.

Ɋɭɦɢɥɟɰ  Ɍɟɬɹɧɚ  ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ ɋɬɚɪɲɢɣ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ  ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ  Ɉɞɟɫɫɤɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ.

Ⱦɦɢɬɪɿɤ  ɇɚɞɿɹ  Ɉɥɟɝɿɜɧɚ Ⱥɫɫɢɫɬɟɧɬ  ɤɚɮɟɞɪɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɡɞɚɧɢɣ  ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ  Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ  Ɉɞɟɫɫɤɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɠɢɥɵɯ ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɝ  Ɉɞɟɫɫɵ.

ȼ  ɫɬɚɬɶɟ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ  ɤɥɸɱɟɜɵɟ  ɜɨɩɪɨɫɵ   ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ  ɫ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɨɞɟɫɫɤɢɯ  ɠɢɥɵɯ 
ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɵɯ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ  ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ  ɩɟɪɢɨɞɚ   ȼɵɹɜɥɟɧɨ  ɱɟɬɵɪɟ  ɷɬɚɩɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɯ  ɞɜɨɪɨɜɵɯ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ   ɱɬɨ  ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ  ɩɪɨɟɤɬɨɜ  ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɵɯ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ  ɜɚɠɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɷɬɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  ɠɢɬɟɥɟɣ  ɢ  ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. Ʉɚɠɞɵɣ  ɞɜɨɪ  ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ   ɫ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ  ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ   ɜ  ɤɨɬɨɪɵɯ  ɦɨɝɭɬ  ɛɵɬɶ  ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ  ɢ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ   ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ   ɢ  ɦɟɫɬɧɵɟ  ɠɢɬɟɥɢ  ɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ  ɦɟɫɬɧɨɣ  ɜɥɚɫɬɢ  
ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ  ɩɪɢɧɰɢɩɵ  ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɷɬɢɯ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ  ɢ  ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ   ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɨɦɨɝɭɬ  ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ  ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɠɢɬɟɥɟɣ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɫɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɭɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɞɜɨɪɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɬɢɩɨɜ ɨɞɟɫɫɤɢɯ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ   ɫɪɟɞɢ  ɧɢɯ  ɨɫɧɨɜɧɵɟ   ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɫɨ-ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ  ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɢ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ   ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ  ɡɨɧ  ɨɬɞɵɯɚ  
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ  ɧɟɭɯɨɠɟɧɧɵɯ  ɭɱɚɫɬɤɨɜ  ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ; ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɡɨɧ  ɞɥɹ  ɩɚɪɤɨɜɤɢ  ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ   ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ 
ɫɤɜɨɡɧɵɯ  ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ  ɩɭɬɟɣ  ɤ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ  ɨɛɴɟɤɬɚɦ  ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɭɞɨɛɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ  ɤ  ɜɯɨɞɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɪɟɠɢɦɚ



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

164 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɞɜɨɪɨɜɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  ɞɥɹ  ɝɨɪɨɠɚɧ   ɤɨɬɨɪɵɟ  ɧɟ  ɠɢɜɭɬ  ɜ 
ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɞɨɦɚɯ 

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ  ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ   ɦɚɫɫɨɜɨɟ  ɠɢɥɢɳɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ  ɤɨɦɮɨɪɬ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ 

Abstract
Nadiia    Antonenko Ph.D.,  Senior  Lecturer,   Department    of    Informational

Technologies in Architecture, Kyiv National University of Construction and 
Architecture.

Tetiana Rumilets Senior Lecturer, Department of Urban Planning, 
Architectural and Art Institute, Odessa State Academy of Civil Engineering and 
Architecture.

Nadiia Dmitrik Assistant of the Department of Architecture of Buildings and 
Structures of the Architectural and Art Institute of Odessa State Academy of Civil 
Engineering and Architecture.
Features of the revitalization of residential courtyard spaces of the Soviet period 

in Odessa.
The article discusses key issues related to architectural and urban planning 

features of the formation of Odessa residential courtyard spaces of the Soviet period. 
Four stages of development of post-Soviet courtyard spaces: courtyards of the 1920s 
± 1950s were revealed; courtyard spaces of the 1920s ± 1950s close to the central part 
of the city, in remote peripheral areas; courtyards of five-story panel buildings of the 
1950s ± 1960s; large neighborhood residential areas of the 1970s ± 1980s. It was 
established that in the development of projects for revitalizing the courtyard spaces, it 
is important to establish the legal boundaries of these spaces, as well as to identify the 
real needs of residents and users. It is advisable to design each yard individually, with 
small architectural competitions, in which practitioners-architects, students, local 
residents, and representatives of local authorities can be involved. The principles of 
revitalizing these spaces and a list of key events that will help ensure the emotional 
and physical comfort of residents of outdated houses are formulated and will be able 
to realize the special social role of the yard for each of the types of Odessa post-
Soviet courtyard spaces, among them the main ones: the formation of space within a 
courtyard by a large-scale person; balanced functional zoning; increasing the 
functional diversity of recreation areas; reduction in the number of groomed 
landscaping sites; reorganization of existing parking lots; providing comfortable 
walk-through paths to various infrastructure facilities; organization of a convenient 
approach to entry groups; determination of the regime for the use of domestic 
territories for citizens who do not live in nearby houses.

Keywords: internal courtyard space, mass housing construction, comfort, 
functional zoning, microdistrict.
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ 

ɫɢɫɬɟɦɢ  ± ɡɚɛɭɞɨɜɚ   ʀʀ  ɜɚɝɚ   ɳɨ  ɡ  ɱɚɫɨɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ  Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
± ɪɿɜɟɧɶ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ   ɹɤɢɣ   ɜ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ   ɡ  ɱɚɫɨɦ  ɡɦɿɧɸɽ  ɦɚɣɠɟ  ɜɫɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ  ʉɪɭɧɬɿɜ  ɨɫɧɨɜɢ  ɬɚ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭ  ɫɢɫɬɟɦɭ  ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ  ɦɿɫɶɤɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   ȼɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ  ɿ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ  ɦɨɞɟɥɶ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɡɦɿɧɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɧɚ 
ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿɣ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɜ  ɱɚɫɨɜɿɣ  ɨɛɥɚɫɬɿ   ɇɚɜɟɞɟɧɨ  ɫɩɨɫɿɛ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ  ɡɚ  ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɭ  ɫɤɿɧɱɟɧɧɢɯ 
ɪɿɡɧɢɰɶ  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɿ ɡ ɞɚɧɢɦɢ  ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ 
ɡɚ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ   

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ   ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ   ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ   ɡɚɛɭɞɨɜɚ  
ɪɿɜɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  ɩɨɬɿɤ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ  ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ. 
 

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ȼ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ  ɞɨ  ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɭ  ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɦɿɫɬ  
ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɬɢɩɿɜ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ɳɨ  ɩɿɞɥɹɝɚɽ  ɡɚɛɭɞɨɜɿ   ɜ  ɬɨɦɭ  ɱɢɫɥɿ  ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  ɜɿɞ  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɳɨ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  

ɋɭɱɚɫɧɢɣ  ɫɬɚɧ  ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɞɢɤɬɭɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɭ ɩɪɨ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɧɨɜɿɣ 
ɡɚɛɭɞɨɜɿ  ɚɛɨ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ   ɹɤ  ɩɪɨ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɫɬɚɧɭ  ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ  ɬɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɬɚ  ʀɯ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  

Ɉɫɧɨɜɧɿ  ɧɟɞɨɥɿɤɢ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɢ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɦɭ  ɨɫɜɨɽɧɧɿ 
ɧɨɜɢɯ  ɬɚ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɹɤ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɪɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɥɹ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɛɟɡ ʀɯ ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɜ  ɱɚɫɨɜɿɣ  ɨɛɥɚɫɬɿ   Ɍɚɤɨɠ   ɜɿɞɫɭɬɧɽ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɫɬɚɧɭ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɹɤ  ɬɚɤɨɝɨ   ɳɨ  ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ  ɧɚ  ɦɟɠɿ  ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ  ɬɚ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ   ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ  ɚɧɚɥɿɡ  ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ 
ɡɦɿɧɧɢɯ  ɭ  ɱɚɫɿ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɧɚ  ɡɚɛɭɞɨɜɭ   Ʉɪɿɦ  ɬɨɝɨ   ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ  ɨɰɿɧɤɚ  ɜ  ɩɨɜɧɨɦɭ  ɨɛɫɹɡɿ  ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ  ɬɿɥɶɤɢ  ɞɥɹ  ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚ  ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɿɲɟɧɧɹ   ɬɨɦɭ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɜɚɠɥɢɜɨ  ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ  ɤɨɪɟɤɰɿɸ  ɬɚ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɭ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ  

Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ   ɞɥɹ  ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɬɚ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɦɨɞɟɥɿ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ  ɬɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ  ɿ  ɜɩɥɢɜɿɜ   ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ  ɩɟɜɧɢɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ  ɡɨɧɚɦ  ɿ  ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɦ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ   ɬɢɩɭ ɣ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ  ɜɩɥɢɜ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ  ɬɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɡ  ɦɟɬɨɸ  ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ  ɨɰɿɧɤɢ  ɰɶɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ   ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ  ɨɰɿɧɨɱɧɿ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ  ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɪɿɡɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ   ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɬɚ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ  ɩɪɨɰɟɫ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ  ± 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ  ɦɿɫɰɹ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɫɬɿ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ± ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɟɮɟɤɬɨɦ  

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  Ɉɫɧɨɜɢ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ  ɜ  ɩɪɚɰɹɯ  Ɇ   Ɇ  Ⱦɶɨɦɿɧɚ  [1]   ɩɪɢɪɨɞɧɿ  ɬɚ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ Ⱥ  ɉ  Ɉɫɿɬɧɹɧɤɨ [2]  ɚɥɟ 
ɭɜɚɝɚ  ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ  ɬɿɥɶɤɢ  ɨɤɪɟɦɨɦɭ  ɬɢɩɭ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɬɚɤ  ɫɚɦɨ  ɨɤɪɟɦɿ  ɜɢɩɚɞɤɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɫɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɜ Ⱦ  ȿ  ɉɪɭɫɨɜ [3]. 

ȼ  ɬɨɣ  ɠɟ  ɱɚɫ  ɝɨɫɬɪɨ  ɩɨɫɬɚɽ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɿ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ  ɿ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ  ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɡ ɦɿɫɶɤɨɸ 
ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ  ɩɪɢ ʀʀ ɩɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  Ɂ ɱɚɫɨɦ  
ɳɨ  ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ  ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ   ɚɥɟ  ɞɚɥɟɤɢɦ  ɜɿɞ  ɬɟɪɦɿɧɭ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɡɚɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ  ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ  ɳɨ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɧɟɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ  ɧɚɞɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ  ɩɨɡɚɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ   ɿ ɰɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ɘ  ɉ  ȯɝɨɪɨɜɚ  ȼ  Ȼ  Ɍɤɚɱɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ [4-6]. 

Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ  ɬɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ  ɨɫɜɨɽɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ  ʀɯ ɜɡɚɽɦɧɢɣ  ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ  ɭ  [7], 
ɚɥɟ  ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ  ɞɨ  ʀɯ  ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ   Ⱦɚɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ  ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ  

Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɡɚɞɚɱɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  Ɉɞɧɢɦ  ɡ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  ɳɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɦɿɧɸɽ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ-ɨɫɧɨɜɢ ɦɿɫɶɤɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɩɿɞ ɞɿɽɸ 
ɜɚɝɢ  ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ   ɽ  ɪɿɜɟɧɶ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ   ɬɨɦɭ  ɡɚɞɚɱɟɸ  ɞɚɧɨɝɨ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɽ 
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ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɫɶɤɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɭ ɱɚɫɨɜɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ʀʀ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɡ  ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ  

Ɇɟɬɚ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɉɨɛɭɞɨɜɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 

Ɇɟɬɨɞɢ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɍ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ  ɦɟɬɨɞɢ  ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ   ɦɟɬɨɞɢ  ɬɟɨɪɿʀ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɦɟɬɨɞɢ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ  ɦɟɬɨɞ ɫɤɿɧɱɟɧɧɢɯ ɪɿɡɧɢɰɶ . 

ɇɚɭɤɨɜɚ  ɧɨɜɢɡɧɚ  Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ± ɡɚɛɭɞɨɜɚ   ʀʀ  ɜɚɝɚ    ɳɨ  ɡ  ɱɚɫɨɦ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɭɦɨɜ   Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɨ  ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɱɢɧɧɢɤ  ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɳɨ  ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ  ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɦɿɧɸɽ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɿɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ȼɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ  ɿ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ 
ɱɚɫɨɜɿɣ  ɨɛɥɚɫɬɿ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɫɩɨɫɿɛ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ  ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɭ  ɫɤɿɧɱɟɧɧɢɯ  ɪɿɡɧɢɰɶ   Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɞɚɧɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɿ  ɡ  ɞɚɧɢɦɢ   ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ  ɡɚ  ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  

ȼɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɪɢɪɨɞɧɿ  ɬɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ  ɭɦɨɜɢ   ɩɪɢ  ɹɤɢɯ  ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ  ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ  

ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ  ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɱɢɧ  ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ  ɰɿ  ɭɦɨɜɢ   ɜɢɞɿɥɢɬɢ  ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɱɢɧɧɢɤɢ   ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  ɩɪɨɰɟɫ  ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ   ɬɚ  ɜɿɞɤɢɧɭɬɢ  ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ   ɳɨ 
ɫɥɚɛɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ  

Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸ  ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɚ  ɮɨɪɦɚ  ɩɥɚɫɬɿɜ  ɚɛɨ  ʀɯ  ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ   ɩɥɚɧɿ  ɚɛɨ  ɪɨɡɪɿɡɚɯ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɩɢɬɤɚ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ ɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɱɚɫɿ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɬɨɤɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  ɧɚɩɪɹɦɨɤ  ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ  
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɟɠɢɦ   ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɿɧɲɟ  

Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ   ɳɨ  ɜɢɤɥɢɤɚɽ  ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɭ  ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ   ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ  ɭ  ɜɫɿɯ  ɜɢɩɚɞɤɚɯ  ɦɨɠɟ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ  ɹɤ 
ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɚ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ  ɪɿɞɢɧɢ   ɳɨ  ɧɟ  ɫɬɢɫɤɚɽɬɶɫɹ   ɞɥɹ  ɹɤɨʀ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ [8]: 
 

         
 

ɞɟ Vx, Vy. Vz ± ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ V ɜɡɞɨɜɠ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
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ɨɫɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ  
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɤɨɧɭ Ⱦɚɪɫɿ  

             V = ± k  grad (h).             (2) 
 

Ɍɨɞɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ     ɞɥɹ ɚɧɿɡɨɬɪɨɩɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɢɝɥɹɞɭ  
 

       
 

ɞɟ Kx, Ky. Kz ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ  
h = z + (P / (ȡ  g))  ± ɧɚɩɿɪ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  
ɍ ɲɚɪɭɜɚɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ     

ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɤɪɟɦɨ  
ɉɪɢ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɪɭɫɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɥɶɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ  ɧɚ ɹɤɿɣ ɬɢɫɤ 

ɦɨɠɧɚ  ɜɜɚɠɚɬɢ  ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ  ɿ  ɛɥɢɡɶɤɢɦ  ɞɨ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ   ɇɚ  ɬɚɤɿɣ  ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚ [8]: 
 

       
 

ɞɟ   ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɚɛɨ ɧɟɫɬɚɱɿ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ  
 ± ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ  

Ɋɿɜɧɹɧɧɹ       ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɲɚɪɭɜɚɬɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ 
ɩɥɚɫɬɿɜ  ɡ  ɭɦɨɜɨɸ       ɜɢɡɧɚɱɚɽ  ɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɭ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɡ 
ɜɿɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ  

Ɂɚɞɚɜɚɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɦɟɠɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɧɚ  ɦɟɠɚɯ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɲɚɪɿɜ  ɭ  ɲɚɪɭɜɚɬɢɯ  ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ  ɩɥɚɫɬɚɯ   ɿ  ɜ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɡɚɜɟɪɲɭɽ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ  

əɤɳɨ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ  ɜ  ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɦɭ  ɩɥɚɫɬɿ  ɡ  ɩɿɞɫɬɢɥɶɧɢɦ 
ɫɥɚɛɤɨɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɲɚɪɨɦ  z = l (x, y) ɬɨɜɳɢɧɨɸ į (x, y    ɩɿɞ  ɹɤɢɦ  ɽ  ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ  ɿɡ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ   ɳɨ  ɮɿɥɶɬɪɭɽ  ɞɨɛɪɟ   ɬɨ  ɧɚ  ɩɿɞɨɲɜɿ  ɬɚɤɨɝɨ  ɲɚɪɭ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚ  
 

           
 

ɞɟ Vn ± ɦɨɞɭɥɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɡɞɨɜɠ ɧɨɪɦɚɥɿ ɞɨ ɫɥɚɛɤɨɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ  

Kg ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɥɚɛɤɨɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ ɲɚɪɭ  
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h0 ± ɧɚɩɿɪ ɩɿɞ ɫɥɚɛɤɨɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɲɚɪɨɦ  
ȱɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ       ɩɨ  z ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɭɦɨɜ       ɿ       ɩɿɫɥɹ 

ɭɫɟɪɟɞɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ [8]: 
 

      
 

ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɬɟ   ɳɨ  ʉɪɭɧɬɨɜɿ  ɜɨɞɢ  ɽ  ɨɞɧɢɦ  ɡ  ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ  ɱɢɧɧɢɤɿɜ   ɳɨ  ɡ 
ɱɚɫɨɦ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ  ɫɭɬɬɽɜɟ  ɡɦɿɧɟɧɧɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ  ɜɫɿɯ  ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɦɚɫɢɜɭ-ɨɫɧɨɜɢ  ɦɿɫɶɤɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  [9]   ɬɚ  ɡɨɤɪɟɦɚ  ɫɩɪɢɹɽ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ  ɡɫɭɜɿɜ  ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɫɯɢɥ  [10]  ɬɨɣ ɮɚɤɬ  ɳɨ ʉɪɭɧɬɢ  ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɩɿɞ  ɜɩɥɢɜɨɦ  ɜɚɝɢ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   ɧɟ  ɦɚɸɬɶ  ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ  ɜɨɞɨɭɩɨɪɿɜ   ɨɬɠɟ  ʀɯ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  ɜɡɞɨɜɠ  ɨɫɟɣ  ɯ  ɬɚ  ɭ  ɨɞɧɚɤɨɜɿ  ɣ  Kz >> ; ɚ  ɬɚɤɨɠ 
ɫɯɟɦɚɬɢɡɭɸɱɢ  ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ  ɛɭɞɨɜɭ  ɬɚ  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɭɦɨɜɢ   ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɪɭɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤ ɩɥɚɧɨɜɭ 
ɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɭ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ  ɞɥɹ  ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɨɝɨ  ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɝɨ  ɩɨɬɨɤɭ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ   ɳɨ  ɜ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɩɿɞɫɬɢɥɚɽɬɶɫɹ  ɞɨɜɿɥɶɧɨ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦ   ɧɟ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ  ɜɨɞɨɭɩɨɪɨɦ  

Ɍɚɤɚ  ɡɚɞɚɱɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨ  ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ  ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɦ  ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ 
ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ [8]: 
 

 
 

ɞɟ K0 (x, y) ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ  
h (x, y, t) ± ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  
ɇȼ  ɯ  ɭ  ± ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɩɿɞɨɲɜɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ  
W (x, y, t) ± ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ  ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɩɥɚɫɬ 

 ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɨɤɿɜ ɿɡ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ  ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɩɿɪɚɰɿɹ   

 ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɚɛɨ ɧɟɫɬɚɱɿ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨʀ ɬɨɜɳɿ ɬɚ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨʀ 

ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɞɥɹ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ  ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ  ɦɨɠɧɚ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ 
ɮɨɪɦɭɥɭ [11]: 
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ɞɟ K ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  [11, 12]  ɮɨɪɦɭɥɨɸ     ɦɨɠɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 

ɩɪɢ    1. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ  ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨʀ  ɦɟɠɨɜɨʀ  ɡɚɞɚɱɿ  ɝɟɨɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  ɦɨɠɥɢɜɨ 

ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ  ɚɛɨ  ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ   ɹɤɢɦ  ɜɥɚɫɬɢɜɚ 
ɛɿɥɶɲɚ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɿ  ɹɤɿ  ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ  ɫɤɥɚɞɧɿ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ 
ɦɨɞɟɥɿ  ɬɚ  ɝɪɚɧɢɱɧɿ  ɭɦɨɜɢ  ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɝɨ  ɜɢɝɥɹɞɭ   ɚ  ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɹɝɚɬɢ  ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ [13]. 

ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ  ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɣ  ɦɟɬɨɞ   ɳɨ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ  ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ        ɚ  ɫɚɦɟ  ± ɦɟɬɨɞ  ɫɤɿɧɱɟɧɧɢɯ  ɪɿɡɧɢɰɶ   ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  
 

     
 

ɞɟ  hij
t+ǻt  ± ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ  t; 

hij
t  ± ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ  

hij
Ĳ ± ɬɨɜɳɢɧɚ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ  ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ  ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 

ɱɚɫɭ  
Kij

V  ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɬɨɱɰɿ (i, j) ɡɜɟɪɯɭ  
Kij

S  ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɬɨɱɰɿ ɡɧɢɡɭ  
Kij

T  ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɬɨɱɰɿ ɥɿɜɨɪɭɱ  
Kij

R  ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɬɨɱɰɿ ɩɪɚɜɨɪɭɱ  
ɯ ± ɪɨɡɦɿɪ ɫɿɬɤɢ  ɲɚɛɥɨɧɭ  ɫɢɫɬɟɦɢ  
 ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ  ɚɛɨ  ɧɟɫɬɚɱɿ  ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ   ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ 

ɮɨɪɦɭɥɨɸ      
W (i, j) ± ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɡ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ  
W0 ± ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ  
WS ± ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  

 (i, j) ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɬɨɤɭ ɜ ɬɨɱɰɿ (i, j). 
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ȼɫɿ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ  ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ  ɜɚɝɢ ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɬɢɩɭ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ   ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  ɭ  ɩɥɚɧɿ   ɬɟɪɦɨɨɫɦɨɬɢɱɧɨʀ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ [14]. 

Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ 
ɣɨɝɨ  ɝɪɚɧɢɱɧɢɦɢ  ɭɦɨɜɚɦɢ   Ⱦɥɹ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ       ɝɪɚɧɢɱɧɿ  ɭɦɨɜɢ  ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ  ɭɦɨɜɭ  ± ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ  ɜɿɞɦɿɬɤɢ  ɪɿɜɧɿɜ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɭ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ  ɱɚɫɭ  t =    ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ  ɜɿɞɦɿɬɤɚɦ  ɪɿɜɧɿɜ  ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ  ɜɨɞ  ɧɚ  ɦɚɩɿ 
ɝɿɞɪɨɿɡɨɝɿɩɫ ɞɥɹ ɧɟɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɞɭ  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ  ɨɫɧɨɜɧɨɸ  ɩɪɢɱɢɧɨɸ  ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ  ɚɩɪɿɨɪɿ  ɽ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ  ɞɿʀ  
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɚ 
ɬɚɤɨɠ  ɡɚɡɧɚɱɢɜɲɢ  ɳɨ  ɛɨɤɨɜɿ  ɩɪɢɬɿɤ  ɿ  ɜɿɞɬɿɤ  ɭ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ  ɪɿɜɧɿ   ɬɨ  ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  

Ɋɿɲɟɧɧɹ  ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɜ  ɤɨɠɧɿɣ  ɬɨɱɰɿ  ɛɭɞɟ  ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɸ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ  ɚɩɪɨɤɫɢɦɭɸɱɨɝɨ  ɪɿɡɧɢɰɟɜɨɝɨ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɡ  ɞɨɞɚɱɟɸ 
ɩɨɯɢɛɤɢ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ  [13]   ɉɪɢ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ  t ɿ  ɯ  ɪɿɲɟɧɧɹ  ɪɿɡɧɢɰɟɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɿ ɩɨɯɢɛɤɚ ɩɪɚɝɧɟ 
ɞɨ ɧɭɥɹ  Ⱦɥɹ  ɬɨɝɨ  ɳɨɛ ɪɿɡɧɢɰɟɜɟ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɛɭɥɨ  ɫɬɿɣɤɢɦ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɭɦɨɜɭ  
 

         
 

ɞɟ ɜɫɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ± ɹɤ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ      
ɉɪɢ  ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ  ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ        ɜ  ɹɤɨɦɭ  ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 

ɡɚɥɟɠɢɬɶ  ɜɿɞ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ   ɲɢɪɨɤɨ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ  ɿɡ 
©ɡɚɩɿɡɧɸɜɚɧɧɹɦª  ɿ  ©ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦª   ɍ  ɩɟɪɲɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ  ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɱɚɫɨɜɨɦɭ ɤɪɨɰɿ  
ɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ± ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɤɪɨɰɿ  ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ   ȼ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɡɚɞɚɱɚɯ  ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɩɿɫɥɹ  ɡɦɿɧɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɧɚ  ɡɚɞɚɧɭ  ɜɟɥɢɱɢɧɭ   ɬɨɛɬɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ  ɿɡ  ©ɡɚɩɿɡɧɸɜɚɧɧɹɦª [8, 15]   ɍɦɨɜɚ   ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ  ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ  
 

            
ɞɟ   ± ɡɚɞɚɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ  ɹɤɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ  «      
Ⱦɥɹ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ   ɛɭɜ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ  ɨɞɢɧ  ɡ 
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ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ   ɳɨ  ɪɟɚɥɿɡɭɽ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɣ  ɦɟɬɨɞ   Ⱦɥɹ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɡɦɿɧɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɜɢɤɨɧɚɧɿ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ  

ɍ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ   ɧɟɡɚɛɭɞɨɜɚɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ   ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ   ɪɿɜɟɧɶ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɡɚɡɧɚɽ  ɬɿɥɶɤɢ  ɫɟɡɨɧɧɢɯ  ɤɨɥɢɜɚɧɶ   ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɜ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɛɭɞɨɜɿ 
ɞɿɥɹɧɤɢ  ɹɤɨʀ  ɛɟɪɭɬɶ  ɭɱɚɫɬɶ  ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɿ  ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ  ɞɟɥɸɜɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚɩɿɜɫɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜɟɪɯɧɶɨɤɪɟɣɞɹɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɶ   ɩɿɞɩɢɬɤɚ  ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ  ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ  ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ  ɡɚ  ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ  ɨɩɚɞɿɜ   ɋɟɡɨɧɧɿ  ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ 
 ɝɥɢɛɢɧ  ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ   ɧɟɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɡɚ  ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ  ɬɚ  ɡɚ  ɞɚɧɢɦɢ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ  ɭ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɬɨɱɤɚɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ  ɧɚ   «       ɳɨ  ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ  ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɸ  ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ  ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ   ɋɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɿ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ  ɡɧɚɱɟɧɶ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  ɬɚ  ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ      ɿ       

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɡɦɿɧɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɧɚ  ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɨɞɟɪɠɚɧɿ  ɡɝɿɞɧɨ  ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ  ɦɟɬɨɞɢɤɢ   ɦɨɠɧɚ  ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ  ɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨ ɜɿɞɨɦɢɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ [16, 17]: 
 

             
 

ɞɟ h (r, t) ± ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɱɚɫ  t ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ r ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɭ ɤɨɥɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  

hɟ (ɯ) ± ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ  
Ɍ ± ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɭ  

 
             Ɍ   Ʉ   hɫɪ,             (13) 
 

Ʉ ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ  
hɫɪ ± ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ  
W ± ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ  ɫɭɦɚɪɧɚ   

 

               
 

ɚ ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɿɜɧɟɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  
 
               ɚ   Ʉ   hɫɪ  ,                (15) 
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173

 
 ± ɧɟɫɬɚɱɚ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ  

 

               
F ± ɩɥɨɳɚ  ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɡɚɛɭɞɨɜɭ  
Ɏɭɧɤɰɿɹ  R (r±, F0) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɩɨ  ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦ  ɭ  [16, 17]. 

Ɍɚɤɚ  ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɨɛɪɚɧɚ  ɬɨɦɭ   ɳɨ  ɜɨɧɚ  ɤɨɪɟɥɸɽ  ɡ  ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦɢ  ɞɚɧɢɦɢ  ɞɥɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɭɦɨɜ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɬɨɦɭ  ɳɨ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ  ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ  
ɳɨ  ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ   ɬɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ʀʀ  ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ  ± ɜɟɥɢɤɟ  ɤɨɥɨ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ   ± ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ  ɦɿɫɶɤɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɫɟɥɶɛɢɳɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ  ɞɥɹ  ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɭɦɨɜ  ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɨɜɳɢɧɚɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ Ʉ ɿ   ɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ  ɬɨɱɤɚɯ  ɤɨɥɚ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ  ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ   ɩɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɩɟɪɿɨɞ  ɩɪɨɝɧɨɡɭ 
ɫɤɥɚɞɚɜ    ɪɨɤɿɜ  ɿ ɛɿɥɶɲɟ  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ  «   %. 
Ɇɟɧɲɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɨɜɳɢɧɚɦ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɛɿɥɶɲɟ 
   ɦ  ɛɿɥɶɲɿ ± ɬɨɜɳɢɧɚɦ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɦɟɧɲɟ   ɦ  

ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ   
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ  ɬɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦ  ɿ 

ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ  ɨɰɿɧɤɚ  ɫɬɚɧɿɜ  ɬɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɳɨ  ɡɚɡɧɚɥɚ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ 
ɨɫɜɨɽɧɧɹ   ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɫɤɥɚɫɬɢ  ɚɥɝɨɪɢɬɦ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɧɨɜɢɯ  ɬɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɹɤ ɧɚ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  ɬɚɤ ɿ 
ɧɚ  ɬɚɤɢɯ   ɳɨ  ɦɚɸɬɶ  ɭɯɢɥ   Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ  ɪɿɡɧɢɯ  ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɥɶɽɮɨɦ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ  ɬɚ  ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ  ɨɰɿɧɢɬɢ  ɥɨɝɿɱɧɿ  ɡɜ¶ɹɡɤɢ  ɦɿɠ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ  ɬɚ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɫɶɤɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɱɚɫɨɜɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɜɩɥɢɜɭ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɧɚ  ɪɿɜɟɧɶ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɽ  ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ  ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɧɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɨɛɪɚɧɚ  ɫɤɿɧɱɟɧɨ-ɪɿɡɧɢɰɟɜɚ  ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɹ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ  ɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɨɝɨ  ɬɢɩɭ   Ɇɟɬɨɞɢɤɚ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɚ  ɡ  ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ  ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ  ɿ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɨɛɪɭ ɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
 

ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱦɺɦɢɧ  ɇ Ɇ   ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ  ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ  ɫɢɫɬɟɦ  

ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ  Ʉ   Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤ            ɫ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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2. Ɉɫɿɬɧɹɧɤɨ Ⱥ ɉ  ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ  Ʉ   ɄɇɍȻȺ            ɫ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

Ʉ ɬ ɧ    ɞɨɰɟɧɬ  Ȼɚɧɚɯ  Ⱥɧɞɪɟɣ  ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ, Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɢɣ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. 

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ± 
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ   ɟɟ  ɜɟɫ    ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɜɥɢɹɸɳɢɣ ɫɨ  ɜɪɟɦɟɧɟɦ  ɧɚ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ 
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ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ  ȼɵɹɫɧɟɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ± ɭɪɨɜɟɧɶ  ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ  ɜɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ   ɜ  ɫɜɨɸ  ɨɱɟɪɟɞɶ   ɫɨ  ɜɪɟɦɟɧɟɦ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ  ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ  ɫɢɫɬɟɦɭ  ɜ  ɜɢɞɟ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ  ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ   Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ  ɢ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɜɨ  ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ  ɉɪɢɜɟɞɟɧ  ɫɩɨɫɨɛ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ  ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ  ɤɨɧɟɱɧɵɯ  ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ   Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɪɚɜɧɟɧɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ   

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ   ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɦɨɞɟɥɶ   ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ   ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ  
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ   ɭɪɨɜɟɧɶ  ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ  ɜɨɞ   ɩɨɬɨɤ  ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ  ɜɨɞ   ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ  
ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ 

 
Ph.D., as.prof. Andrii Banakh, Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia. 
Mathematical model of ground water levels forecasting in a developed area. 

The main factor of the anthropogenic urban system is justified ± it is the 
development (its weight), which most influences over time on the transformation of 
natural conditions. The main factor of the natural urban system is clarified ± is the 
groundwater level, which, in turn, changes almost all the properties of base soils over 
time and creates the greatest impact on the anthropogenic system in the form of urban 
development. Natural and anthropogenic conditions under which flooding is observed 
are quite diverse, so to analyze the causes, forecast, calculate the protective 
structures, it is necessary to systematize these conditions, identify the main factors 
determining the flooding process and reject secondary ones that weakly affect this 
process. The geometric shape of layers or their separate parts in space, plan or 
sections, filtration of groundwater in space and time, characteristics of groundwater 
flows (direction, power, speed mode), conditions on the boundaries of the filtration 
area, initial conditions and more are the subject to modeling. Filtration of 
groundwater, which causes flooding of the territory in different hydrogeological 
conditions, in almost all cases can be considered as pressureless filtration of non-
compressible fluid. The mathematical dependence is determined and a mathematical 
model for predicting changes in the groundwater level in the developed area in the 
time domain is proposed. A method for applying the proposed model using the 
numerical method of finite differences is given. The results of using this model are 
compared with data obtained using existing methods for determining the change in 
groundwater level. Analysis of the impact of development on the groundwater level is 
an integral part of the system of urban development of the natural area, so to predict 
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changes in the groundwater level chosen finite-difference approximation of the 
differential equation of parabolic type. The forecasting technique is comparable to the 
existing groundwater level forecasting methods and shown good result convergence. 

Keywords: mathematical model, forecasting, territory, development, 
groundwater level, groundwater flow, filtration, infiltration. 
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ȽȺɊɆɈɇȱɃɇɂɃ ɉȱȾȻȱɊ ɄɈɅɖɈɊȱȼ ȼ ȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊɇɈɆɍ 
ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇȱ 

 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɭ  ɫɬɚɬɬɿ  ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɜ 

ɩɪɨɰɟɫɿ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɬɚ  ɫɩɨɪɭɞ  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɡɜɟɪɬɚɽ  ɭɜɚɝɭ  ɧɚ  ɦɨɠɥɢɜɿ  ɫɩɨɫɨɛɢ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ   ȼ ɫɬɚɬɬɿ  ɨɩɢɫɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ  ɩɿɞɛɨɪɭ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɿɡ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɭ  ɩɪɨɟɤɬɚɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ   Ⱥɜɬɨɪɨɦ 
ɡɪɨɛɥɟɧɨ  ɚɤɰɟɧɬ  ɧɚ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɧɚ  ɪɿɡɧɢɯ  ɫɬɚɞɿɹɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɩɪɨɟɤɬɭ   ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  ɳɨ  ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɩɟɜɧɢɯ  ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ  ɿ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɶ  ɛɭɞɟ  ɭɫɩɿɲɧɢɦ   ɡ  ɨɝɥɹɞɭ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ   

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ   ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ  ɚɫɩɟɤɬ   ɩɨɛɭɞɨɜɚ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ  ɪɹɞɿɜ   ɫɯɟɦɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ  ɚɤɨɪɞɿɜ   ɨɤɬɚɜɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ  ɩɿɞɛɨɪɭ 
ɤɨɥɶɨɪɿɜ  

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  əɤɳɨ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɢ ɨɛ¶ɽɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ  

ɡɚɝɚɥɶɧɚ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ  ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ   ɬɨ ɭ 
ɤɨɥɶɨɪɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɬɪɨɯɢ ɫɤɥɚɞɧɿɲɚ  Ⱦɥɹ ɤɨɥɶɨɪɭ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜ  ɝɚɥɭɡɿ  ɬɟɨɪɿʀ   ɬɚɤ  ɿ  ɜ  ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ  ɚɫɩɟɤɬɚɯ  ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ  ɛɚɪɜɚɦɢ   ɉɨɜɚɠɧɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪ  ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ  ɨɛ ɽɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹɦ  ɧɟ  ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ  ɱɢ  ɧɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ  ɛɟɡ 
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɧɸɚɧɫɿɜ   ɳɨ  ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ  ɬɚ  ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ 
ɫɭɦɚɪɧɟ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɭ   ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɣ  ɬɚ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ  ɚɫɩɟɤɬ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɱɢ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ   Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚ  ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
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ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ  ɭɜɚɝɭ  ɧɚ  ɬɨɦɭ  ɱɢ  ɿɧɲɨɦɭ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ  ɡɨɧɭɜɚɧɧɿ   ɚ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɚ  ɝɚɦɚ  ɩɨɤɪɚɳɭɽ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ  ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɢɯ  ɮɭɧɤɰɿɣ  ɹɤ  ɜ 
ɿɧɬɟɪ¶ɽɪɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ɟɤɫɬɟɪ¶ɽɪɿ  

ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɛɿɧɨɤɭɥɹɪɧɭ  ɩɪɢɪɨɞɭ  ɡɨɪɨɜɨɝɨ  ɚɩɚɪɚɬɭ   ɦɚɽɦɨ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɝɨ  ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  
ɉɪɢɪɨɞɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ɬɚ  ɣɨɝɨ  ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ   ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ  ɚɤɨɪɞɿɜ   Ɉɤɬɚɜɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɤɨɥɶɨɪɨɭɬɜɨɪɟɧɶ  ɦɚɽ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɧɨɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɭ ɦɭɡɢɰɿ  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ  ɬɚ  ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ  ɬɚɤɨɠ  ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɥɶɨɪɭ ɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɲɢɪɨɬɢ   ɜɢɫɨɬɢ  ɪɿɱɧɨɝɨ  ɫɬɨɹɧɧɹ  ɫɨɧɰɹ   ɝɭɫɬɢɧɢ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ  ɨɩɚɞɿɜ   ɛɭɞɟ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ  ɫɢɬɭɚɰɿɹ  ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɡɚɤɥɚɞɤɢ  ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɱɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɪɨɡɝɨɪɬɨɤ   Ɍɨɦɭ   ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ  ɪɟɚɥɿʀ 
ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭ  ɛɚɡɨɜɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɭ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ   Ⱦɨ  ɰɢɯ  ɜɢɯɿɞɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ  ɞɨɞɚɞɭɬɶɫɹ  ɳɟ  ɣ 
ɪɟɥɶɽɮɧɿ ɜɢɫɨɬɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ  ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɢɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɨɤ ɮɚɫɚɞɿɜ  Ɍɭɬ 
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɚ  ɜɢɪɿɲɟɧɶ  ɛɭɞɟ  ɤɨɥɢɜɚɬɢɫɶ  ɜ  ɦɟɠɚɯ  ɫɨɧɹɱɧɢɯ  ɞɧɿɜ  ɞɚɧɨɝɨ  ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ  

Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɝɚɪɦɨɧɿɣ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɤɬɚɜɧɨʀ  ɪɨɡɤɥɚɞɤɢ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ  ɬɪɿɚɞ  ± ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ  ɡ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ  ɧɨɜɢɯ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ  ɪɹɞɿɜ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ  ɬɚ  ɞɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
[7; 8; 9; 10; 11]. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹɦ  ɜɩɥɢɜɭ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ɧɚ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɡɚɣɦɚɥɚɫɶ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ  Ʌɢɫɸɤ  ȱ Ⱥ   >  @   ɫɰɟɧɚɪɧɿɫɬɶ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ  Ɍɪɨɲɤɿɧɚ  Ɉ Ⱥ   [18]   Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ  ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ  ɩɿɞ  ɱɚɫ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ  ɪɨɡɤɪɢɥɢ  Ɉɫɬɪɨɝɥɹɞ  Ɉ ȼ  ɬɚ  Ƚɥɚɞɿɥɿɧɚ  Ɇ ȼ    ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ 
ɩɨɧɹɬɬɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ  [16]   ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ  Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ  ɇ Ƚ   ɡɞɿɣɫɧɢɜ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ɜ  ɞɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  [17]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ  əɰɭɧ  ȼ ȼ   ɪɨɡɝɥɹɧɭɜ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɟɜɨɥɸɰɿʀ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ɜ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɨɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [20]. 

Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɿɞɛɨɪɭ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɡ ɰɿɥɥɸ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ  ɪɨɛɨɬɚɯ  ɪɿɡɧɨɝɨ  ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ  
ɋɢɫɬɟɦɧɨ  ɥɨɝɿɱɧɟ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ  ɭ  ɝɚɥɭɡɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɞɢɡɚɣɧɭ 
ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɛɚɪɜ ɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ  ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ   ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ  ɫɩɨɫɨɛɭ  ɜɿɞɛɨɪɭ  ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ  
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ȼɢɤɥɚɞ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  Ƚɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɨɞɧɚ  ɡ  ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ  ɭ  ɝɚɥɭɡɿ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɬɚ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ   ȼɨɧɚ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ  ɿ  ɧɚ  ɫɬɚɞɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   ɞɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬɭ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ    ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  
Ⱥɤɨɪɞɧɟ  ɬɪɢɡɜɭɱɱɹ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɚɤɬɢɜɧɨ  ɿ  ɭɫɩɿɲɧɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɭ  ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ  ɪɹɞɿɜ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ   ɇɚɭɤɚ  ɩɪɨ  ɤɨɥɿɪ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ  ɿ  ɜ  ɿɧɲɿɣ  ɝɚɥɭɡɿ   ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɡɞɚɬɧɚ  ɭɫɩɿɲɧɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ  ɭ 
ɦɧɨɠɢɧɿ  ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ  ɪɹɞɿɜ  ɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ɞɢɡɚɣɧɿ   ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɦɭ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɱɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɟɫɬɟɬɢɰɿ  Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɟ  ɝɪɚɦɨɬɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɿɜ  
ɫɩɪɢɹɽ  ɩɨɛɭɞɨɜɿ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ  ɪɹɞɿɜ  ɭ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ   ɐɟ  ɜɫɟ  ɦɨɠɥɢɜɟ  ɥɢɲɟ  ɩɪɢ 
ɩɟɜɧɿɣ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ  ɬɚ  ɧɚɛɭɬɢɯ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɧɚɜɢɤɚɯ   ɳɨ  ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ  ɩɿɞɨɫɧɨɜɿ   Ɍɚɤɿ  ɧɚɜɢɤɢ   ɱɢ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ  ɞɨɫɜɿɞ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ  ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɜɝɢɯ ɜɩɪɚɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ   Ⱦɥɹ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ  ɩɿɞɛɨɪɭ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ   ɨɤɬɚɜɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ  ɫɥɭɠɢɬɶ  ɽɞɢɧɢɦ  ɦɨɞɭɥɟɦ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ  ɬɚ 
ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɛɚɪɜ   ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ  ɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɨɽɞɧɚɧɶ   ɜ 
ɦɟɠɚɯ  ɜɨɫɶɦɢ  ɨɤɬɚɜ   ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ  ɫɯɟɦɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ  ɚɤɨɪɞɿɜ   ɹɤɿ  ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɦɨɠɭɬɶ  ɛɭɬɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ  ɭ  ɪɿɡɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɹɤ 
ɟɮɟɤɬ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɦɨɬɜɨɪɱɨɝɨ  ɬɚ  ɹɤɿɫɧɨ  ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɪɿɜɧɹ  
Ⱦɥɹ  ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɰɶɨɝɨ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ  ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɭ  ɦɚɬɢɦɚɬɢɱɧɭ  ɨɫɧɨɜɭ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɩɪɨɝɪɟɫɿʀ   Ɂɛɟɪɿɝɚɸɱɢ  ɰɿ  ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ  ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ  
ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ  ɟɮɟɤɬ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɡɚɞɚɧɿ  ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ  ɬɚ  ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ  ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ   ɡ  ɤɨɪɟɤɰɿɽɸ  ɧɚ 
ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɚ ɫɨɧɹɱɧɭ ɿɧɫɨɥɹɰɿɸ  ɞɨɫɹɝɚɽɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɭ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɤ  Ⱦɨ ɫɭɦɢ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɞɚɥɶɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɨɱɨɤ 
ɜɢɞɨɜɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ   ȼɿɡɭɚɥɶɧɨ  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ  ɫɯɟɦɚ  ɤɚɪɬɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɩɥɨɳɿ  ɨɱɧɨɝɨ  ɞɧɚ   ɡ  ɭɦɨɜɚɦɢ  ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ   ɧɚɞɚɽ  ɩɟɜɧɿ 
ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ  ɭ  ɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ  ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ  ɧɚ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ  ɪɿɜɧɿ  
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɪɟɚɥɶɧɢɯ  ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɡɜɭɱɚɧɧɹ  ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɥɶɨɪɭ  ɨɬɪɢɦɚɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   Ɂɚɤɥɚɞɟɧɿ   ɧɚ  ɪɿɜɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ  ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  
ɦɚɬɢɦɭɬɶ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɜ  ɭɦɨɜɚɯ  ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɱɢ  ɿɧɫɨɥɹɰɿʀ   ɓɟ  ɿɧɲɢɦ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  ɛɭɞɭɬɶ  ɫɥɭɠɢɬɢ 
ɿɦɩɭɥɶɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɠɟɪɟɥ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  

ȼ  ɦɿɪɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ   ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ  ɬɪɿɚɞɧɨɝɨ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ   ɳɨ  ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɨɤɬɚɜɧɨɦɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ   Ɉɤɪɟɦɢɦ  ɚɛɡɚɰɨɦ   ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ 
ɝɿɩɫɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɬɚ ɪɟɥɶɽɮɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɳɟ  ɣ  ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɬɚ  ɜɢɫɨɬɧɿɫɬɶ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   ɳɨ  ɬɚɤɨɠ  ɦɚɽ  ɜɚɠɥɢɜɢɣ  ɜɩɥɢɜ  ɧɚ 
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ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ   Ɉɞɧɿɽɸ  ɡ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ  ɽ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ  ɱɢ  ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ  ɦɿɪɧɨɫɬɿ  ɮɨɪɦɢ  ɜ  ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ   ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɧɸɚɧɫɧɨɝɨ  ɱɢ  ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ   ɧɚ  ɪɿɜɧɿ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ   ɞɨɡɜɨɥɹɽ  ɨɬɪɢɦɚɬɢ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ  ɫɤɥɚɞɨɜɭ  ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ   ȼ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɬɚɤɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ   ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ  ɟɮɟɤɬ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ  ɡɨɪɨɜɟ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɥɸɞɢɧɢ   ɐɟɣ  ɟɮɟɤɬ   ɩɨɩɪɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɡɚɫɚɞɢ  ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ  ɬɚ  ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨɫɬɿ   ɞɨɩɨɜɧɸɽ  ɬɚ  ɡɛɚɝɚɱɭɽ 
ɯɭɞɨɠɧɸ  ɰɿɧɧɿɫɬɶ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ   ɇɚ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɟ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  
ɜɩɥɢɜɚɽ  ɜɿɞɞɚɥɶ  ɞɨ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɬɚ  ɣɨɝɨ  ɝɨɥɨɝɪɚɦɧɿɫɬɶ  ɤɚɪɬɢɧɧɨ-ɤɭɬɨɜɨɝɨ 
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ   ɑɢɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ   ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ  ɱɢ  ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ 
ɤɨɥɶɨɪɭ   ɛɭɞɟ  ɜɩɥɢɜɚɬɢ  ɜ  ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  ɜɿɞ  ɜɿɞɞɚɥɿ  ɬɚ  ɝɭɫɬɢɧɢ  ɩɨɜɿɬɪɹ   ɱɢ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ  ɪɟɠɢɦɭ   ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ-ɫɭɦɚɪɧɚ  ɩɚɥɿɬɪɚ 
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ  ɮɚɫɚɞɭ  ɦɚɬɢɦɟ  ɪɟɨɫɬɚɬɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɭ  ɩɪɨɝɪɟɫɿɸ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   Ɍɨɦɭ  ɟɮɟɤɬ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ  ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ  ɧɚ  ɪɿɜɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ɨɬɪɢɦɚɽ 
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɭ  ɫɤɥɚɞɨɜɭ  ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨʀ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ   Ⱦɭɠɟ  ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɸ ɤɨɥɶɨɪɭ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɳɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ  ȱɫɧɭɸɬɶ ɳɟ ɣ 
ɿɧɲɿ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɿ  ɚɤɬɢ  ɳɨɞɨ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɹɤ  ɜ  ɟɤɫɬɟɪ¶ɽɪɿ 
ɬɚɤ  ɿ  ɜ  ɿɧɬɟɪ¶ɽɪɿ   ɡ  ɨɝɥɹɞɭ  ɧɚ  ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɭɦɨɜ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɱɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ  Ⱦɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɥɶɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɿ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ  ɬɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ  ɞɠɟɪɟɥ  ɲɬɭɱɧɨɝɨ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ   ɳɨ 
ɦɚɬɢɦɭɬɶ  ɩɟɜɧɢɣ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɭ   ɜ  ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  ɜɿɞ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɜ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ   ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɩɟɜɧɢɣ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ  ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɜ  ɪɿɡɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ  ɨɪɿɽɧɬɭɽɦɨɫɶ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɤɨɥɶɨɪɭ ɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ  ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɚɧɬɢ  ɩɪɢ ɜɢɦɿɪɿ ɭ 
ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɿ   ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ  ɤɨɥɿɪ   ɜ  ɭɦɨɜɚɯ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ  ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ   ɨɬɪɢɦɚɽ 
ɩɟɜɧɢɣ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɣ  ɡɫɭɜ  ɞɨ  ɹɤɨɝɨ  ɳɟ  ɩɪɢɽɞɧɚɽɬɶɫɹ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɜɢɝɨɪɚɧɧɹ 
ɛɚɪɜɧɢɤɚ  ɜɿɞ  ɫɨɧɹɱɧɨʀ  ɪɚɞɿɚɰɿʀ  ɚɛɨ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ  ɤɨɥɶɨɪɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ   Ʉɨɧɫɬɚɧɬɧɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ɡɚɜɠɞɢ  ɦɚɬɢɦɟ  ɿ  ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɨ-ɱɚɫɨɜɢɣ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ   ɳɨ  ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɛɭɞɟ ɪɿɡɧɢɣ  ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɚɪɜ   

Ɉɤɬɚɜɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ  ɩɿɞɛɨɪɭ  ɬɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ  ɜɿɫɿɦ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɨɤɬɚɜɧɢɯ  ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ   Ɍɭɬ  ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ  ɦɭɡɢɱɧɚ  ɚɧɚɥɨɝɿɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɨɥɶɮɟɞɠɿɨ   ɹɤ  ɭ  ɦɭɡɢɰɿ   Ʉɨɠɧɚ ɨɤɬɚɜɚ  ɜɨɥɨɞɿɽ  ɩɟɜɧɢɦ  ɧɚɛɨɪɨɦ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɭ 
ɬɪɿɚɞɿ   ȼ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɣ  ɪɨɡɬɹɠɰɿ  ɰɿ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ 
ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɧɟ  ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɶɫɹ   ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ  ɧɨɜɢɣ  ɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɪɹɞ  ɚɧɚɥɨɝɿɜ 
ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ  ȯɞɧɿɫɬɶ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɬɹɠɤɢ ɜɿɞ ɩɭɪɩɭɪɧɨɝɨ  ɚɛɨ ɹɤ 
ɣɨɝɨ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɞɨ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ  ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ  ɜɢɞɢɦɨɝɨ  ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ  ɪɨɡɤɥɚɞɤɢ  ɛɿɥɨɝɨ  ɫɜɿɬɥɚ  ɭ  ɬɪɢɤɭɬɧɿɣ  ɩɪɢɡɦɿ  
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ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɝɨ  ɫɩɟɤɬɪɭ  ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶɫɹ  ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ   ɳɨ  ɩɨɬɿɦ  ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ  ɭ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ  ɬɪɿɚɞ   Ⱥɧɚɥɨɝɿɸ 
ɬɪɢɡɜɭɱɱɹ  ɚɤɨɪɞɿɜ-ɬɪɿɚɞ  ɮɨɪɦɭɸɬɶ  ɹɤ  ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ  ɤɨɠɧɨʀ  ɬɪɿɚɞɢ  ɨɤɪɟɦɨ   ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɿ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɩɟɜɧɨʀ  ɬɪɿɚɞɢ   ɜ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɛɚɪɜ  ɭ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ  ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ   ɜ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ  ɞɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɭ 
ɩɟɜɧɿɣ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ  ɱɢ  ɩɨɪɹɞɤɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɟɮɟɤɬɭ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ   ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɧɚɞɿɥɟɧɚ ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɱɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ   ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɱɢ ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɟɬɚɥɨɧɿɜ  Ⱥɯɪɨɦɚɬɢɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ  Ⱦɨ ɧɶɨɝɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɡɟɦɥɹɧɨʀ 
ɩɚɥɿɬɪɢ   ȼ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɬɚɤɨɝɨ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ   ɨɩɟɪɭɽɦɨ  ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ  ɪɨɡɛɿɥɿɜ  
ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɚɛɨ ɹɤ ɦɢ ʀɯ 
ɧɚɡɢɜɚɽɦɨ  ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɝɨ  ɩɟɪɿɨɞɭ  ɪɨɡɩɚɞɭ  ɬɚ  ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ  ɩɪɢɱɨɪɧɟɧɶ   Ɍɚɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  ɦɨɠɟ  ɜɤɥɸɱɚɬɢ  ɿ  ɜɫɿ  ɬɪɢ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿ  ɫɤɥɚɞɨɜɿ  ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ  
ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɰɢɯ  ɬɪɶɨɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ   ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ   ɫɥɭɠɢɬɶ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɫɯɟɦɨɸ  ɽɞɧɚɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ   Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ  ɜɿɫɿɦ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ  ɩɿɞ  ɧɚɛɨɪɭ  ɜ  ɭɦɨɜɚɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   ȼ 
ɦɟɠɚɯ  ɩɟɜɧɨʀ  ɨɤɬɚɜɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ  ɡɭɫɬɪɿɱɧɿ  ɪɨɡɬɹɠɤɢ  ɜɿɞ 
ɠɨɜɬɨʀ  ɞɨ  ɫɢɧɶɨʀ  ɬɚ  ɞɨ  ɱɟɪɜɨɧɨʀ   ɿ  ɰɿ  ɪɨɡɬɹɠɤɢ  ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ  ɭ  ɫɟɛɟ  ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɫɩɟɤɬɪɭ   ɳɨ  ɜɤɚɡɭɽ  ɧɚ  ɤɨɥɿɪ  ɣɨɝɨ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ   ɉɪɢ  ɬɚɤɨɦɭ 
ɩɿɞɯɨɞɿ  ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ  ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ  ɜɢɞɢɦɭ  ɱɚɫɬɢɧɭ  ɫɩɟɤɬɪɭ  ɭ  ɦɟɠɚɯ  ɣɨɝɨ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ   ȼ  ɬɚɤɢɣ  ɫɩɨɫɿɛ  ɜɢɥɭɱɚɽɬɶɫɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ  ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɫɩɟɤɬɪɭ   ɹɤɚ  ɩɨɬɿɦ  ɭ  ɩɟɜɧɿɣ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ   ɫɬɜɨɪɸɽ  ɦɿɤɫ  ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ 
ɪɨɡɬɹɠɨɤ  ɡ  ʀʀ  ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ  ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦɢ   ȼ  ɦɟɠɚɯ  ɩɟɜɧɨʀ  ɨɤɬɚɜɢ   ɡɚɫɚɞɢ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ  ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ  ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ  ɡɟɦɥɹɧɨʀ  ɝɚɦɢ  ɱɢ 
ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɤɚɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɡɩɚɞɭ  Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɛɭɞɨɜɨɸ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɬɿɥɚ  
ɜɫɿ  ɤɨɥɶɨɪɢ  ɡɚɣɦɚɸɬɶ  ɩɟɜɧɟ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɟ  ɮɿɤɫɨɜɚɧɟ  ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ  ɬɚɤɭ  ɫɯɟɦɭ ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ  ɫɯɟɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɛɚɪɜ  ɇɚɞɚɥɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɢɪɚɬɢɦɟ ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  Ɍɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɛɨɪɭ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɦɚɬɢɦɟ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ  ɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ   ɚ  ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɧɨɪɦ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ   ɜ  ɦɟɠɚɯ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɨɤɬɚɜɢ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɱɢ 
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɮɚɫɚɞɿɜ ɚɛɨ ɪɨɡɝɨɪɬɨɤ ɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ  

ɉɟɪɲɢɣ  ɩɿɞɧɚɛɿɪ  ɬɪɟɬɶɨʀ  ɨɤɬɚɜɢ    ɜɤɥɸɱɚɽ  ɭ  ɫɟɛɟ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ 
ɦɿɤɫ   ɩɭɪɩɭɪɧɢɣ   ɠɨɜɬɢɣ   ɛɥɚɤɢɬɧɢɣ  ɧɚ  ɛɚɡɿ  ɹɤɨɝɨ   ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɛɚɪɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɪɨɡɬɹɠɤɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
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ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ  ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ   ɡɟɦɥɹɧɢɯ  ɬɚ 
ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɪɿɜ   

Ⱦɪɭɝɢɣ  ɩɿɞɧɚɛɿɪ  ɩɟɪɲɨʀ  ɨɤɬɚɜɢ  ɜɤɥɸɱɚɽ  ɭ  ɫɟɛɟ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɟ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɩɭɪɩɭɪɧɢɣ  ɫɬɪɨɧɰɿɚɧɨɜɢɣ  ɫɢɧɿɣ  ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨɝɨ  ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɛɚɪɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɪɨɡɬɹɠɤɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ  ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ   ɡɟɦɥɹɧɢɯ  ɬɚ 
ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɪɿɜ   

Ɍɪɟɬɿɣ    ɩɿɞɧɚɛɿɪ  ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ  ɨɤɬɚɜɢ  ɜɤɥɸɱɚɽ  ɭ  ɫɟɛɟ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɟ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ   ɩɭɪɩɭɪɧɢɣ   ɠɨɜɬɢɣ   ɫɢɧɿɣ  ɧɚ  ɛɚɡɿ  ɹɤɨɝɨ   ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɛɚɪɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɪɨɡɬɹɠɤɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ  ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ   ɡɟɦɥɹɧɢɯ  ɬɚ 
ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ   

ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ  ɩɿɞɧɚɛɿɪ  ɞɪɭɝɢɣ  ɨɤɬɚɜɢ  ɜɤɥɸɱɚɽ  ɭ  ɫɟɛɟ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ 
ɦɿɤɫ   ɩɭɪɩɭɪɧɢɣ   ɫɬɪɨɧɰɿɽɜɢɣ   ɝɨɥɭɛɢɣ   ɧɚ  ɛɚɡɿ  ɹɤɨɝɨ   ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɛɚɪɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɪɨɡɬɹɠɤɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ  ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ   ɡɟɦɥɹɧɢɯ  ɬɚ 
ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ   

ɉ¶ɹɬɢɣ ɩɿɞɧɚɛɿɪ ɲɨɫɬɨʀ ɨɤɬɚɜɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ ɦɿɤɫ   
ɱɟɪɜɨɧɢɣ   ɫɬɪɨɧɰɿɽɜɢɣ   ɝɨɥɭɛɢɣ  ɧɚ  ɛɚɡɿ  ɹɤɨɝɨ   ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ 
ɛɚɪɜ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɪɨɡɬɹɠɤɢ  ɹɤɚ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɭ  ɦɟɠɚɯ  ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ  ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ   ɡɟɦɥɹɧɢɯ  ɬɚ 
ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ   

ɒɨɫɬɢɣ ɩɿɞɧɚɛɿɪ ɩ¶ɹɬɨʀ ɨɤɬɚɜɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ ɦɿɤɫ  
ɱɟɪɜɨɧɢɣ  ɫɬɪɨɧɰɿɽɜɢɣ  ɫɢɧɿɣ  ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨɝɨ  ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɛɚɪɜ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɪɨɡɬɹɠɤɢ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɭ  ɦɟɠɚɯ  ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ  ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɬɚ ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɪɿɜ   

ɋɶɨɦɢɣ ɩɿɞɧɚɛɿɪ ɫɶɨɦɨʀ ɨɤɬɚɜɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ ɦɿɤɫ   
ɱɟɪɜɨɧɢɣ  ɠɨɜɬɢɣ  ɝɨɥɭɛɢɣ  ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨɝɨ  ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ  ɛɚɪɜ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɪɨɡɬɹɠɤɚ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɭ  ɦɟɠɚɯ  ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ  ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɬɚ ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɪɿɜ  

ȼɨɫɶɦɢɣ  ɩɿɞɧɚɛɿɪ  ɜɨɫɶɦɨʀ  ɨɤɬɚɜɢ  ɜɤɥɸɱɚɽ ɭ  ɫɟɛɟ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ 
ɦɿɤɫ   ɱɟɪɜɨɧɢɣ   ɠɨɜɬɢɣ   ɫɢɧɿɣ   ɧɚ  ɛɚɡɿ  ɹɤɨɝɨ   ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ 
ɛɚɪɜ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɪɨɡɬɹɠɤɢ   ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ  ɭ  ɦɟɠɚɯ  ɨɤɬɚɜɧɨɝɨ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ  ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ  ɝɚɪɦɨɧɿʀ  ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɯ   ɡɟɦɥɹɧɢɯ  ɬɚ 
ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ   

ɇɚ  ɛɚɡɿ  ɰɢɯ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ  ɡɧɚɱɟɧɶ  ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ  ɫɩɨɫɨɛɢ  ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ  ɱɢ  ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ  ɛɚɪɜ   Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ  ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɤɬɚɜɧɚ ɽɞɧɿɫɬɶ   
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ  ɇɚɜɟɞɟɧɿ  ɩɪɢɤɥɚɞɢ  ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ  ɤɨɥɶɨɪɿɜ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ   ɳɨ  ɩɪɢ  ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ  ɩɿɞɯɨɞɿ  ɞɨ  ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɧɚ 
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Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ   ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɜɦɿɥɨɝɨ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ  ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ  ɩɪɢɣɨɦɿɜ  ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɤɨɥɶɨɪɭ  ɜ  ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ  ɚɫɩɟɤɬɚɯ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  
ɦɨɠɟɦɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ  Ɍɚɤɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  ɪɟɚɥɶɧɿ  ɩɪɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ  ɨɤɬɚɜɧɢɯ  ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ  ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɫɬɿ   ȼɢɯɨɞɹɱɢ  ɡ  ɫɬɚɞɿʀ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɦɨ  ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ  ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɯ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ  ɬɚ  ʀɯ  ɹɤɿɫɧɭ  ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɭ  ɫɤɥɚɞɨɜɭ   ɳɨ 
ɦɚɬɢɦɟ  ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɜɩɥɢɜ  ɧɚ  ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ  ɫɤɥɚɞɨɜɭ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ   
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Annotation 
Vasyl Kuzmych, Senior Lecturer Department of Design and Fundamentals of 

Architecture, Lviv Polytechnic National University. 
Harmonious selection of colors is in architectural planning. 
The necessity of color harmonization in the process of designing and restoration 

of architectural buildings and structures is substantiated. The proposed study draws 
attention to possible ways of obtaining color harmony in architectural design. The 
article describes the technique of using harmonious color matching with the use of 
spectral colors in architectural projects. It has been established that compliance with 
certain laws and subordinates will be successful in order to preserve specific 
parameters of coloristic prerequisites and tasks. The author focuses on obtaining 
positive results at different stages of project implementation. The purpose of the 
study is a technique for selecting harmonious colors for the purpose of their 
application in architectural and design works in different directions. The system-
oriented logical use of color in architecture and design will enable the qualitative use 
of color harmonization techniques in design and theoretical development. Using the 
octave method of selecting and applying the modular approach opens up the positive 
results of harmonization. The following examples of color harmonization techniques 
demonstrate that an analytical approach to the design task produces a positive result 
in architectural aesthetics. Similarly, as a result of skillful application of methodical 
techniques for the use of color in the applied aspects of architectural design, we can 
get positive results in working architectural projects. Such possibilities are real when 
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using the octave principles of harmonization. The purpose of the study is a technique 
for selecting harmonious colors for the purpose of their application in architectural 
and design works in different directions. The system-oriented logical use of color in 
architecture and design will enable the qualitative use of color harmonization 
techniques in design and theoretical development.  

Keywords: color harmonization; visual aspect; construction of harmonic series; 
scheme of harmonic chords; octave color matching system. 
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ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɇɚ ɠɚɥɶ  ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɹɤɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ  
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɿ ɧɟ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ  

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ   ȱɫɬɨɪɿɹ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ  Ʉɢʀɜ  ± 
Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ± Ʉɨɜɟɥɶ  ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ  ɭ  ɪɹɞɿ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɩɪɚɰɶ  >     @   ɉɪɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ  ɜɨɤɡɚɥɿɜ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ Ʉɢʀɜ  ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ± Ʉɨɜɟɥɶ ɣɞɟɬɶɫɹ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɭ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɚɰɹɯ >        @  

Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɰɿɥɿ  ɫɬɚɬɬɿ   ȼ  ɞɚɧɿɣ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ  ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɨɤɡɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɧɚ ɜɿɞɪɿɡɤɭ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ Ʉɢʀɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɨɛ ɽɦɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  

ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ     ɤɜɿɬɧɹ       ɪ   Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ  ɿɦɩɟɪɿʀ  ɛɭɥɨ  ɜɢɪɿɲɟɧɨ  ɡɛɭɞɭɜɚɬɢ  ɩɪɹɦɭ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɸ  ɡ  Ʉɢɽɜɚ  ɞɨ 
Ʉɨɜɟɥɹ   ɹɤɚ  ɛ ɦɚɥɚ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  >    ɫ      @   Ɋɭɯ  ɧɟɸ  ɛɭɥɨ  ɜɿɞɤɪɢɬɨ   
ɠɨɜɬɧɹ       ɪ   >    ɫ      @  ȼɿɞ  ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ  ɰɟ  ɛɭɥɚ  ɞɟɪɠɚɜɧɚ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ   Ȳʀ 
ɩɨɹɜɚ ɞɚɥɚ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɿ  ȱɪɩɿɧɶ  ɋɚɪɧɢ ɬɚ ɿɧ   >   ɫ        @  

Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ  Ʉɢʀɜ  ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ± Ʉɨɜɟɥɶ  ɨɱɨɥɢɜ  ɿɧɠɟɧɟɪ 
ȱ  Ȼɢɯɨɜɟɰɶ >   ɫ     @  ɉɪɨɟɤɬɢ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɫɬɚɧɰɿɣ Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ɬɚ ɋɚɪɧɢ ɪɨɡɪɨɛɢɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪ Ɉ  ȼ  Ʉɨɛɟɥɽɜ  >    ɫ      @   ɩɪɨɟɤɬɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ  ɜɨɤɡɚɥɿɜ   ɞɟɹɤɿ  ɡ  ɹɤɢɯ 
ɬɢɩɨɜɿ>    ɫ      @   ɪɨɡɪɨɛɢɜ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ȯ   ɋ  ɋɬɚɧɿɥɟɜɢɱ  ɡɚ  ɨɞɧɢɦɢ  ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
> @  ɚ ɬɚɤɨɠ Ɉ  ɋ  Ʉɪɢɜɨɲɟɽɜ ɬɚ Ɉ  Ɋ  ɏɨɣɧɚɰɶɤɢɣ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ > @  

ɋɬɚɧɰɿʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ Ʉɢʀɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ  ɩɪɨ ɹɤɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ  
ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ     
 

 
Ɋɢɫ    ± Ɇɚɩɚ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ Ʉɢʀɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ > @ 

 
ȼɨɤɡɚɥɢ  ɞɚɧɨʀ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ   ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ  ɜ  ɩɟɪɿɨɞ ɤɿɧɰɹ ;,;  ± ɩɨɱɚɬɤɭ ;;  ɫɬ   

ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ ɜ ɩ¶ɹɬɶ ɝɪɭɩ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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Ⱦɨ  ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ   ɞɥɹ  ɹɤɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ  
ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɰɿ >   ɫ     @  ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɢɤɢ 
©ɰɟɝɥɹɧɨɝɨ  ɫɬɢɥɸª  ɜ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ   ɫɢɦɟɬɪɿɹ  ɜ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ   ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ  Ɉ   ȼ   Ʉɨɛɟɥɽɜɚ  >    ɫ      @  
Ɂɪɚɡɤɚɦɢ  ɬɚɤɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɹɤɿ  ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɞɪɭɝɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɽ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ  ɫɬɚɧɰɿɣ  ɋɚɪɧɢ  ɬɚ  Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ   Ɂɨɤɪɟɦɚ   ɞɥɹ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɫɬɚɧɰɿʀ ɋɚɪɧɢ  ɪɢɫ      ɡɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ Ɉ  ȼ  Ʉɨɛɟɥɽɜɚ ɜ      ɪ  >   ɫ  
   @  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɢɫ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɡ ɪɢɫɚɦɢ 
©ɰɟɝɥɹɧɨɝɨ  ɫɬɢɥɸª  >    ɫ    @   Ⱦɥɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɫɬɚɧɰɿʀ 
Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ   ɪɢɫ       ɡɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɬɢɦ ɠɟ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ   >    ɫ  
   @   ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ   ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɚ  ɡɚɛɭɞɨɜɚ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɚɩɥɢɰɿ  ɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ   ɭɜɿɧɱɚɧɧɹ  ɪɢɡɚɥɿɬɿɜ  ɜɢɫɨɤɢɦɢ 
ɚɬɬɢɤɚɦɢ  >    ɫ     @   ɩɥɚɫɬɢɤɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ   ɹɤɚ  ɜɤɥɸɱɚɽ  ɞɟɬɚɥɿ 
©ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ  ɫɬɢɥɸª  ɬɚ  ɜɿɧɱɚɽ  ɫɬɪɨɝɢɣ  ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɧɢɣ  ɨɛ¶ɽɦ  ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ 
ɛɭɞɿɜɥɿ >   ɫ    @  
 

  
Ɋɢɫ    ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ ɋɚɪɧɢ  Ɏɨɬɨ  

ɉɨɱ  ;; ɫɬ  >   c. 54] 
Ɋɢɫ    ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 
Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;; ɫɬ  > @ 

 
Ⱦɨ  ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ   ɞɥɹ  ɹɤɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ  

ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ  ɧɟɨɪɨɦɚɧɿɤɢ  ɬɚ  ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ  ɜ  ɫɬɢɥɿɫɬɢɰɿ   ɚɤɬɢɜɧɟ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɟɣ  ɧɟɨɪɨɦɚɧɫɶɤɨʀ  ɬɚ  ɧɟɝɨɬɢɱɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ  ɧɟɨɪɟɧɟɫɚɧɫɭ   ɧɟɨɤɥɚɫɢɰɢɡɦɭ  ɬɚ  ©ɰɟɝɥɹɧɨɝɨ  ɫɬɢɥɸª, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ  ɜɯɨɞɭ  ©ɩɨɪɬɢɤɨɦ  ɧɚ  ɡɪɚɡɨɤ  ɩɿɞɫɿɧɧɹ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢª  [4   ɫ     ], ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɛɚɲɬ  ɿɡ  ɜɢɞɨɜɠɟɧɢɦ  ɲɚɬɪɨɜɢɦ  ɞɚɯɨɦ  ɬɚ  ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ  ɚɤɰɟɧɬɿɜ  ɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɢɞɨɜɠɟɧɢɯ  ɩɨ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ  ɮɪɨɧɬɨɧɿɜ  Ɂɪɚɡɤɚɦɢ  ɬɚɤɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɹɤɿ  ɭɦɨɜɧɨ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ  ɽ ɜɨɤɡɚɥɢ ɫɬɚɧɰɿɣ Ȼɭɱɚ  Ɍɟɬɟɪɿɜ  Ɋɨɤɢɬɧɟ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ  
Ɇɚɧɟɜɢɱɿ ɬɚ ɉɨɜɭɪɫɶɤ >   ɫ     @  

ɉɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ  ɫɯɟɦɚ  ɞɚɧɢɯ ɨɞɧɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɞɨɫɢɬɶ  ɩɪɨɫɬɚ  ± ɜ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɦɭ  ɨɛ¶ɽɦɿ   ɹɤɢɣ  ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ  ɪɢɡɚɥɿɬɚɦɢ  ɜ  ɩɥɚɧɿ  ɬɚ  ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɛɚɲɬɚɦɢ  ɧɚ  ɮɚɫɚɞɚɯ   ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɥ  ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ  ɪɢɫ        ɇɚɜɤɨɥɨ  ɧɶɨɝɨ 
ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ  ȼ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɽ ɞɜɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɯɨɞɢ 
ɜ  ɛɭɞɿɜɥɸ  ɡ  ɛɨɤɭ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ  ɤɨɥɿɣ   ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ  ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ  ɜɿɞɧɨɫɧɨ  ɨɫɿ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɢɡɚɥɿɬɭ   Ɉɞɢɧ  ɡ  ɧɢɯ  ɜɟɞɟ ɭ  ɡɚɥ  ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ   ɚ  ɿɧɲɢɣ  ± ɞɨ 
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ  ɉɥɨɳɚ ɬɚɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ     ɞɨ     ɦ2, ɡɚɥ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ      ɦ2  ȼ  ɛɚɝɚɬɶɨɯ  ɜɢɩɚɞɤɚɯ  ɡ  ɨɞɧɨɝɨ  ɛɨɤɭ  ɜɿɞ  ɡɚɥɭ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ  ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɤɜɢɬɤɨɜɚ 
ɤɚɫɚ   ɤɚɛɿɧɟɬ  ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ  ɫɬɚɧɰɿʀ   ɤɚɛɿɧɟɬ  ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ  ɩɨ  ɫɬɚɧɰɿʀ   ɉɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɯɟɦɚ ± ɤɨɪɢɞɨɪɧɨ-ɚɧɮɿɥɚɞɧɚ  ɉɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɤɡɚɥɭ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɇɚɧɟɜɢɱɿ 
ɽ ɫɯɨɠɨɸ   ɚɥɟ  ɞɟɳɨ  ɿɧɲɨɸ   ɡɚ  ɪɚɯɭɧɨɤ  ɬɨɝɨ   ɳɨ  ɛɭɞɿɜɥɹ  ɞɨɜɲɚ ± ɤɪɿɦ 
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ  ɜ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɧɚɹɜɧɿ  ɦɟɞɩɭɧɤɬ  ɬɚ  ɬɨɜɚɪɧɚ  ɤɨɧɬɨɪɚ 
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Ɋɢɫ    ± ɉɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɨɤɡɚɥɭ 

ɫɬɚɧɰɿʀ ɉɨɜɭɪɫɶɤ     ɡɚɥ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ     
ɤɚɫɚ  

   ɤɚɛɿɧɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɬɚɧɰɿʀ     ɤɚɛɿɧɟɬ 
ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨ ɫɬɚɧɰɿʀ     ɬɚɦɛɭɪ  

6) ɤɨɪɢɞɨɪ     ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ  
   ɦɚɝɚɡɢɧ     ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧɭ      ɫɥɭɠɛɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 

 ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ  

Ɋɢɫ    ± ɉɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɨɤɡɚɥɭ ɫɬɚɧɰɿʀ 
Ɇɚɧɟɜɢɱɿ     ɡɚɥ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ     ɤɚɫɚ  

   ɤɚɛɿɧɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɬɚɧɰɿʀ     ɤɚɛɿɧɟɬ 
ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨ ɫɬɚɧɰɿʀ     ɬɚɦɛɭɪ     ɤɨɪɢɞɨɪ  

   ɫɥɭɠɛɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ     ɦɚɝɚɡɢɧ  
   ɦɟɞɩɭɧɤɬ      ɬɨɜɚɪɧɚ ɤɨɧɬɨɪɚ 

 ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ  

 
Ⱦɥɹ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ   ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ  ɞɨ  ɞɪɭɝɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ   ɪɨɡɜɢɬɨɤ 

ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɩɨ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɤɨɧɬɪɮɨɪɫɿɜ   ɲɚɬɪɨɜɢɯ  ɞɚɯɿɜ   ɭɜɿɧɱɚɧɢɯ 
ɩɿɧɚɤɥɹɦɢ   ɹɤɿ  ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ  ɫɢɥɭɟɬ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ  ɮɨɪɬɟɰɿ   ɇɚ  ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ 
ɮɚɫɚɞɿ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɦɿɳɟɧɢɣ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɭ  ɇɚ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɮɚɫɚɞɭ ɧɚɹɜɧɢɣ ɮɪɨɧɬɨɧ   ɹɤɢɣ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɽ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ   Ⱥɫɢɦɟɬɪɿɹ  ɫɢɥɭɟɬɭ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɩɨɽɞɧɚɧɚ  ɿɡ  ɫɢɦɟɬɪɿɽɸ  ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ 
ɨɛ¶ɽɦɿɜ  ɬɚ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɞɟɬɚɥɟɣ   Ɋɢɬɦ  ɚɪɤɚɬɭɪɧɢɯ  ɮɪɢɡɿɜ  ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ  ɨɛɪɚɡ   ɉɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɞɨɞɚɽ  ɝɪɚ 
ɫɜɿɬɥɨɬɿɧɿ  ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɟɝɥɹɧɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ  

Ɉɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɣ   ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ  ɞɨ  ɞɪɭɝɨʀ  ɝɪɭɩɢ    ɤɪɿɦ  ɜɨɤɡɚɥɭ  ɜ  Ɇɚɧɟɜɢɱɚɯ  
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ  ɳɨ  ɜɨɧɢ  ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ  ɡɚ  ɬɢɩɨɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ  ɍ ɧɢɯ  ɧɚɹɜɧɿ 
ɬɪɢ  ɪɢɡɚɥɿɬɢ   ɹɤɿ  ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɹ  ɜɢɞɨɜɠɟɧɢɦɢ  ɩɨ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ  ɮɪɨɧɬɨɧɚɦɢ   ɇɚ 
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ɮɪɨɧɬɨɧɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɤɧɨ  ɤɪɭɝɥɟ ɚɛɨ ɜɢɞɨɜɠɟɧɟ ɡ ɩɿɜɰɢɪɤɭɥɶɧɨɸ ɚɪɤɨɸ  ɚɛɨ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ  ɮɚɫɚɞɭ   ȼɨɤɡɚɥ  ɭ  Ɇɚɧɟɜɢɱɚɯ  ɦɚɽ  ɞɨɜɲɢɣ  ɮɚɫɚɞ   ɚɥɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɜɚ ɮɪɨɧɬɨɧɢ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɿɤɨɧ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɯ  

Ɏɚɫɚɞɢ  ɬɚɤɢɯ  ɜɨɤɡɚɥɿɜ  ɦɚɸɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ  ɞɟɬɚɥɿ   ɹɤɿ  ɡɚ  ɮɨɪɦɨɸ  ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɦɢ ɫɯɨɠɿ ɞɨ ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ  ɿɦɩɟɪɿʀ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ  >   ɫ     @  

ȼ  ɬɚɤɢɯ  ɜɨɤɡɚɥɚɯ  ɧɚɹɜɧɟ  ɯɪɟɫɬɨɜɟ  ɫɤɥɟɩɿɧɧɹ   ɹɤɟ  ɜɿɞɤɪɢɬɟ  ɭ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  

ȼɢɫɨɬɚ  ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ  ɜɿɞ  ɩɿɞɥɨɝɢ  ɞɨ  ɫɬɟɥɿ  ɜ  ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ  ɜɢɩɚɞɤɿɜ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ     ɦ   ɉɿɞɥɨɝɚ  ɜ  ɬɚɤɢɯ  ɛɭɞɿɜɥɹɯ  ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ  ɡ  ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɢɯ  ɞɨɳɨɤ  ɬɚ 
ɩɥɢɬɤɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ  Ɉɩɚɥɟɧɧɹ ɩɿɱɧɟ  

Ɇɭɪɨɜɚɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ȼɭɱɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜ      ɪ   ɪɢɫ     ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɚ 
ɛɭɞɿɜɥɹ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ >  @  

ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ  ɛɭɜ  ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ Ɉɯɨɬɧɢɤɨɜɟ   Ɋɨɤɢɬɧɟ  ɡ 
     ɪ  ɞɨ      ɪ   Ɋɨɤɢɬɧɟ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɡ      ɪ   >  @  ɹɤɢɣ  ɧɚ ɠɚɥɶ  
ɧɟ ɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ  ɪɢɫ      

ɍ      ɪ  ɛɭɜ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ ɉɨɜɭɪɫɶɤ  ɪɢɫ      ɹɤɢɣ ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɞɨ 
ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ >  @  

ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ  ɛɭɜ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɍɟɬɟɪɿɜ  ɹɤɢɣ  ɧɚ ɠɚɥɶ  ɧɟ 
ɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ  ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ >  @  ɪɢɫ      

ȼɨɤɡɚɥɶɧɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɫɬɚɧɰɿʀ  Ɇɚɧɟɜɢɱɿ  ɦɚɽ  ɪɢɫɢ  ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  
ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ  ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɩɟɪɟɝɭɤɭɽɬɶɫɹ  ɡɿ  ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɨɸ  ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɍ      ɪ  ɛɭɥɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɚ ɛɭɞɿɜɥɹ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɇɚɧɟɜɢɱɿ >  @  
ɹɤɚ ɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ  ɪɢɫ    -     Ȼɭɞɢɧɨɤ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɇɚɧɟɜɢɱɿ ɽ 
ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  

Ⱦɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɨɤɡɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ  ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ  
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ  ɧɟɨɪɨɦɚɧɿɤɢ  ɬɚ  ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ  ɜ  ɫɬɢɥɿɫɬɢɰɿ   ɫɬɪɢɦɚɧɟ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɟɣ  ɧɟɨɪɨɦɚɧɫɶɤɨʀ  ɬɚ  ɧɟɝɨɬɢɱɧɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ  ɧɟɨɪɟɧɟɫɚɧɫɭ   ɧɟɨɤɥɚɫɢɰɢɡɦɭ  ɬɚ  ©ɰɟɝɥɹɧɨɝɨ  ɫɬɢɥɸª   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ ɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɪɨɧɬɨɧɿɜ  Ɂɪɚɡɤɚɦɢ ɬɚɤɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɹɤɿ ɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ  ɬɪɟɬɶɨʀ  ɝɪɭɩɢ  ɽ  ɜɨɤɡɚɥɢ ɫɬɚɧɰɿɣ Ȼɨɪɨɞɹɧɤɚ  
Ɇɚɥɢɧ  ɑɨɩɨɜɢɱɿ  Ʌɭɝɢɧɢ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶɤ  ɍɫɿ ɜɨɧɢ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ  

ȼ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɧɚɹɜɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɮɪɨɧɬɨɧɭ   ɹɤɢɣ  ɡɦɿɳɟɧɢɣ  ɜɿɞ  ɰɟɧɬɪɭ  ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ  ɮɚɫɚɞɭ  ɬɚ  ɩɿɞ  ɹɤɢɦ 
ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ  ɨɫɧɨɜɧɢɣ  ɜɯɿɞ  ɭ  ɛɭɞɿɜɥɸ  ɡ  ɛɨɤɭ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ  ɤɨɥɿɣ   ɇɚ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ  ɛɨɰɿ  ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɮɚɫɚɞɭ  ɧɚɹɜɧɢɣ  ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ   ɜɢɞɨɜɠɟɧɢɣ  ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ  ɮɪɨɧɬɨɧ   ɹɤɢɣ  ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɽ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ   ɉɪɨɩɨɪɰɿʀ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɞɟɳɨ ɫɯɨɠɿ ɞɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ  
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ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɚ ɛɭɞɿɜɥɹ ɫɬɚɧɰɿʀ Ȼɨɪɨɞɹɧɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɞɟɤɨɪɭɜɚɧɧɿ 
ɫɟɪɟɞ  ɜɨɤɡɚɥɿɜ   ɹɤɿ  ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɬɪɟɬɶɨʀ  ɝɪɭɩɢ   Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɨɸ  ɮɚɫɚɞɭ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɮɪɨɧɬɨɧ ɿɡ ɧɚɩɿɜɜɚɥɶɦɨɜɨɸ ɥɚɦɚɧɨɸ ɩɨɤɪɿɜɥɟɸ  

ȼɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɇɚɥɢɧ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɿ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɮɪɨɧɬɨɧ ɿɡ 
ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ  ɩɿɜɰɢɪɤɭɥɶɧɢɦ  ɜɿɤɧɨɦ   Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ  ɚɤɰɟɧɬɚɦɢ  ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɧɟɜɟɥɢɤɿ  ɮɪɨɧɬɨɧɢ  ɧɚɞ  ɪɢɡɚɥɿɬɚɦɢ  ɿɡ  ɬɚɤɢɦɢ  ɠ  ɩɿɜɰɢɪɤɭɥɶɧɢɦɢ  ɜɿɤɧɚɦɢ  
Ȼɭɞɿɜɥɹ  ɦɚɽ  ɜɟɥɢɤɭ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɤɭɬɨɜɢɯ  ɜɟɠ   Ȼɭɞɢɧɨɤ  ɰɟɣ  ɽ  ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɸ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  

 

  
Ɋɢɫ    ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ȼɭɱɚ  

Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;;, ɫɬ  >  @ 
Ɋɢɫ    ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 

Ɉɯɨɬɧɢɤɨɜɟ  Ɋɨɤɢɬɧɟ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ   Ɏɨɬɨ  
     ɪ  >  @ 

  
Ɋɢɫ    ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ ɉɨɜɭɪɫɶɤ  

Ɏɨɬɨ       ɪ  >  @ 
Ɋɢɫ    ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɍɟɬɟɪɿɜ  

Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;; ɫɬ  >  @ 

  
Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 
Ɇɚɧɟɜɢɱɿ  Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;; ɫɬ  >  @ 

Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 
Ɇɚɧɟɜɢɱɿ  Ɏɨɬɨ ɚɜɬɨɪɚ       ɪ  
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Ɋɢɫ     ± Ɏɚɫɚɞ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɡɚɥɭ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɇɚɧɟɜɢɱɿ  ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɚɜɬɨɪɚ  

 
ɍ ɜɨɤɡɚɥɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɑɨɩɨɜɢɱɿ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ  

ɯɨɱɚ ɛɭɞɿɜɥɹ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɞɟɤɨɪɭɜɚɧɧɿ  Ʉɭɬɨɜɿ ɜɟɠɿ ɧɚɹɜɧɿ ɥɢɲɟ ɧɚ ɤɭɬɚɯ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɪɢɡɚɥɿɬɿɜ  

ȼɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ʌɭɝɢɧɢ  ɪɢɫ      ɦɚɽ ɬɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ  ɳɨ ɣɨɝɨ ɬɚɦɛɭɪ ɹɜɥɹɽ 
ɫɨɛɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɣ ɨɛ¶ɽɦ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɉɟɪɟɞ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɯɨɞɚɦɢ 
ɜ ɛɭɞɿɜɥɸ ɧɚɞ ɝɚɧɤɚɦɢ ɧɚɹɜɧɿ ɞɚɲɤɢ  ɹɤɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɛɭɥɢ ɞɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɩɿɡɧɿɲɟ  

ɍ        ɪ   ɛɭɜ  ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ  Ɉɥɟɜɫɶɤ   ɪɢɫ        >  @  
ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɚ ɛɭɞɿɜɥɹ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɉɥɟɜɫɶɤ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɫɟɪɟɞ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɭ ;; 
ɫɬ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ Ʉɢʀɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ  ɹɤɿ ɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ  
Ⱦɥɹ  ɧɶɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ  ɦɚɫɢɜɧɿɫɬɶ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɝɨ  ɨɛ¶ɽɦɭ  ɬɚ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ  ȼɢɞɨɜɠɟɧɢɣ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɮɪɨɧɬɨɧ  ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɛɿɱɧɨɦɭ ɮɚɫɚɞɿ  ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɽ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ  ɇɚ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɮɚɫɚɞɿ 
ɧɚɹɜɧɿ  ɞɟɬɚɥɿ   ɹɤɿ  ɡɚ  ɮɨɪɦɨɸ  ɬɚ  ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɦɢ  ɫɯɨɠɿ  ɞɨ  ɬɢɩɨɜɢɯ  ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ  ɿɦɩɟɪɿʀ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ;;  ɫɬ   >    ɫ      @   Ȼɭɞɢɧɨɤ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɉɥɟɜɫɶɤ ɽ ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  

Ⱦɨ  ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɝɪɭɩɢ  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ   ɞɥɹ  ɹɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ   ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ  ©ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭª  >    ɫ      @   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ  ɞɟɬɚɥɟɣ  ɧɟɨɤɥɚɫɢɰɢɡɦɭ   ɫɢɦɟɬɪɿɹ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɧɚɩɿɜɜɚɥɶɦɨɜɨʀ  ɥɚɦɚɧɨʀ  ɩɨɤɪɿɜɥɿ   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɢɯ 
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɜ  Ɂɪɚɡɤɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɹɤɿ ɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɝɪɭɩɢ  
ɽ  ɜɨɤɡɚɥɢ  ɫɬɚɧɰɿɣ  ɋɜɹɬɨɲɢɧ   Ȼɿɥɢɱɿ   ȱɪɩɿɧɶ   Ʉɥɚɜɞɿɽɜɟ   ȱɪɲɚ   ɋɬɪɟɦɢɝɨɪɨɞ  
Ʉɪɟɦɧɟ  Ɍɨɦɚɲɝɨɪɨɞ  ɋɬɪɚɲɿɜ ɿ Ɍɭɬɨɜɢɱɿ  ɍɫɿ ɰɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ 
ɱɚɫɭ  

ȼɨɤɡɚɥɢ   ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ  ɝɪɭɩɢ  ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ  ɡɚ  ɬɢɩɨɜɢɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ >   ɫ     @  ȱ  Ɋ  ɋɬɭɞɧɢɰɶɤɢɣ ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɜɨɤɡɚɥɢ  ©ɐɟ ɜɢɞɨɜɠɟɧɿ ɜ 
ɩɥɚɧɿ  ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɿ  ɫɩɨɪɭɞɢ  ɡ  ɞɜɨɦɚ  ɪɢɡɚɥɿɬɚɦɢ  ɨɛɚɛɿɱ  ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ  ɮɚɫɚɞɭ   ȼɿɞ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ  ɦɚɫɲɬɚɛɭ  ɬɨɜɚɪɨ- ɬɚ  ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ  ɡɚɥɟɠɚɥɚ  ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɮɚɫɚɞɭ  Ɍɨɱɧɨ ɫɥɿɞɭɸɱɢ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ 
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ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɚ  ɱɟɪɟɩɢɱɧɚ  ɧɚɩɿɜɜɚɥɶɦɨɜɚ  ɩɨɤɪɿɜɥɹ  ɧɚ  ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɢɯ  ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚɯ  ɿ 
ɥɚɦɚɧɿ ɳɢɩɰɿ  ɩɨɤɪɿɜɥɿ  ɧɚɞ  ɬɨɪɰɟɜɢɦɢ ɮɚɫɚɞɚɦɢ  ɛɿɱɧɢɯ  ɪɢɡɚɥɿɬɿɜª >    ɫ      @  
Ɍɚɤɿ ɜɨɤɡɚɥɢ ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɫɚɞɢɛɧɿ ɛɭɞɢɧɤɢ  

 

  
Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ʌɭɝɢɧɢ  

Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;;, ɫɬ  >  @ 
Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɉɥɟɜɫɶɤ  

Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;;, ɫɬ  >  @ 
 

ȼɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ  ɋɜɹɬɨɲɢɧ  ɡɛɟɪɿɝɫɹ  ɞɨ  ɧɚɲɨɝɨ  ɱɚɫɭ  ɪɢɫ     -16). 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚ ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɽ ɜɨɤɡɚɥɢ ɫɬɚɧɰɿɣ ȱɪɩɿɧɶ ɬɚ 
ȱɪɲɚ  ɪɢɫ      . Ⱦɚɧɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɞɨɜɲɿ ɡɚ  ɿɧɲɿ   ɹɤɿ  ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ 
ɝɪɭɩɢ   ɣɦɨɜɿɪɧɨ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɬɨɝɨ   ɳɨ  ɫɬɚɧɰɿʀ ɋɜɹɬɨɲɢɧ, ȱɪɩɿɧɶ ɬɚ  ȱɪɲɚ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɜɿɞ  Ʉɢɽɜɚ  ɿ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ  ɬɨɜɚɪɨ- ɬɚ 
ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ   

ȼɨɤɡɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɚɧɰɿʀ ɋɬɪɟɦɢɝɨɪɨɞ  ɪɢɫ      ɦɚɽ ɪɢɫɢ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨʀ 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɉɨɪɹɞ  ɡ ɜɨɤɡɚɥɨɦ ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧ  ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɜ  ɬɨɦɭ ɠ ɫɬɢɥɿ  ɳɨ  ɿ 
ɜɨɤɡɚɥ  [23]. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ȱ  ɘ  Ȼɢɤɨɜ  ɩɢɲɟ  ɩɪɨ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɋɬɪɟɦɢɝɨɪɨɞ   ©ɇɚ  ɠɚɥɶ, ɩɿɫɥɹ  ɡɚɩɭɫɤɭ  ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ  ɩɨɬɹɝɿɜ   ɫɬɚɧɰɿɹ 
ɋɬɪɟɦɢɝɨɪɨɞ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ  ɡɭɩɢɧɧɢɣ ɩɭɧɤɬ   ɚ  ɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ  ɡɚɤɢɧɭɬɿ   Ȳɯ 
ɬɪɟɛɚ ɪɹɬɭɜɚɬɢ  ɧɚɞɚɬɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜɿɞ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ª [23]. 

ȼɨɤɡɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɫɬɚɧɰɿʀ Ɍɭɬɨɜɢɱɿ ɦɚɽ ɪɢɫɢ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ȼ 
ɧɚɲ  ɱɚɫ  Ɍɭɬɨɜɢɱɿ  ± ɰɟ  ɡɭɩɢɧɧɢɣ  ɩɭɧɤɬ   ɫɬɚɧɰɿɸ  ɡɚɱɢɧɢɥɢ   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ 
ɛɭɞɿɜɥɹ   ɹɤɚ  ɽ  ɰɿɧɧɢɦ  ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ  ɡ  ɬɨɱɤɢ  ɡɨɪɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ  
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ  ɜ  ɡɚɧɟɩɚɞɿ  ɬɚ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɧɟɝɚɣɧɢɯ  ɡɚɯɨɞɿɜ   ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ  ɧɚ  ʀʀ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  

Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ  ɡɚ  ɨɛ¶ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  ɞɨ  ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɫɬɚɧɰɿɣ ɋɬɪɟɦɢɝɨɪɨɞ ɬɚ Ɍɭɬɨɜɢɱɿ ɽ ɜɨɤɡɚɥɢ ɫɬɚɧɰɿɣ Ȼɿɥɢɱɿ  Ʉɥɚɜɞɿɽɜɟ  
Ʉɪɟɦɧɟ  Ɍɨɦɚɲɝɨɪɨɞ ɬɚ ɋɬɪɚɲɿɜ. 

Ⱦɨ ɩ¶ɹɬɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɿ ɜɨɤɡɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ. 
Ɂɪɚɡɤɚɦɢ  ɬɚɤɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɢɯ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  ɽ  ɩɟɪɲɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ 

Ȼɭɱɚ  ɧɚɜɿɫ ɧɚ ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ȼɨɪɡɟɥɶ  ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ȼɨɪɡɟɥɶ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

197

ɉɟɪɲɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ  Ȼɭɱɚ   ɪɢɫ    9) ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ  ɧɟɜɟɥɢɤɭ  ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɭ 
ɛɭɞɿɜɥɸ  ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɭ ɜ ɩɥɚɧɿ >28]. 

 

  
Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɋɜɹɬɨɲɢɧ  Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;; ɫɬ  >  @ 

Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɋɜɹɬɨɲɢɧ  Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;;, ɫɬ  >  @ 

  
Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɋɬɪɟɦɢɝɨɪɨɞ  Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;;, ɫɬ  >  @ 

Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ ȱɪɲɚ  
Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;;, ɫɬ  >  @ 

 
ɍɧɿɤɚɥɶɧɨɸ ɽ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜɨɤɡɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɬɚɧɰɿʀ ȼɨɪɡɟɥɶ  Ʉɚɬɟɪɢɧɚ 

Ƚɨɪɞɿɣɤɨ ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɫɬɚɧɰɿɸ ȼɨɪɡɟɥɶ ɧɚɫɬɭɩɧɟ  ©Cɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ ɧɟɜɟɥɢɤɭ 
ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɭ  ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ   ɛɿɥɹ  ɹɤɨʀ  ɫɬɨɹɜ  ɫɬɚɪɢɣ  ɬɨɜɚɪɧɢɣ  ɜɚɝɨɧ  ɡ  ɥɿɯɬɚɪɟɦ   ɍ 
ɜɚɝɨɧɿ ɛɭɥɚ ɤɜɢɬɤɨɜɚ ɤɚɫɚ ɬɚ ɤɿɦɧɚɬɤɚ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨ ɫɬɚɧɰɿʀ  ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɞɨ 
ɜɚɝɨɧɭ  ɩɪɢɛɭɞɭɜɚɥɢ  ɩɪɢɤɪɚɲɟɧɢɣ  ɪɿɡɶɛɨɸ  ɧɚɜɿɫ  ɪɢɫ   20    ȼ        ɪ   ɜ  Ʉɢɽɜɿ 
ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ  ɜɟɥɢɤɚ  ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ  ɜɢɫɬɚɜɤɚ   ɉɿɫɥɹ  ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ  ɜɢɫɬɚɜɤɢ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɟ  ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ  ɩɪɢɞɛɚɥɨ  ɨɞɢɧ  ɡ  ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɿɜ   ɜ  ɧɶɨɦɭ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹ 
ɩɨɪɨɞɢ ɝɭɫɟɣ   Ƀɨɝɨ ɩɟɪɟɜɟɡɥɢ ɜ ȼɨɪɡɟɥɶ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɨɜɨɝɨ ɜɨɤɡɚɥɭª 
[29] (ɪɢɫ  21)   Ɂɚɥ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ  ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɨɝɨ  ɜɨɤɡɚɥɭ  ɫɬɚɧɰɿʀ ȼɨɪɡɟɥɶ ɩɪɢɤɪɚɲɚɽ 
ɜɟɥɢɤɚ ɥɸɫɬɪɚ ɡɿ ɫɜɿɱɤɚɦɢ  [29]. 
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Ɋɢɫ      Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ 

ɫɬɚɧɰɿʀ Ȼɭɱɚ  Ɏɨɬɨ  
ɉɨɱ  ;; ɫɬ  >  @ 

Ɋɢɫ     ± Ⱦɟɪɟɜ¶ɹɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 
ɡ ɧɚɜɿɫɨɦ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ ȼɨɪɡɟɥɶ  

Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;; ɫɬ  >  @ 

 
Ɋɢɫ     ± Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬɚɧɰɿʀ ȼɨɪɡɟɥɶ  Ɏɨɬɨ  ɉɨɱ  ;; ɫɬ  >  @ 

ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
   ɍ  ɜɨɤɡɚɥɚɯ   ɹɤɿ  ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɩɟɪɲɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɜɞɚɥɨ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ 

ɪɢɫɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɡ ɩɥɚɫɬɢɤɨɸ ©ɰɟɝɥɹɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸª  ȼɨɤɡɚɥɢ  ɹɤɿ 
ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɞɪɭɝɨʀ  ɬɚ  ɬɪɟɬɶɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɫɯɨɠɿ  ɧɚ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ  ɮɨɪɬɟɰɿ  
ȼɨɤɡɚɥɢ   ɹɤɿ  ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɫɯɨɠɿ  ɧɚ  ɫɚɞɢɛɧɿ  ɛɭɞɢɧɤɢ  
ȼɨɤɡɚɥɢ   ɹɤɿ  ɭɦɨɜɧɨ  ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɞɨ  ɩ¶ɹɬɨʀ  ɝɪɭɩɢ   ɽ  ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦɢ  ɡɪɚɡɤɚɦɢ 
ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɜɨɤɡɚɥɶɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  

    ɇɚ  ɩɪɟɜɟɥɢɤɢɣ  ɠɚɥɶ   ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ  ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɩɨɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ Ʉɢʀɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ  ɹɤɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ 
ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ  ɧɟ ɡɚɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɧɟ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ  

    Ⱦɨ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ  ɜɨɤɡɚɥɶɧɢɯ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ  ɤɿɧɰɹ  ;,;  ± ɩɨɱɚɬɤɭ  ;;  ɫɬ  
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ Ʉɢʀɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ ɫɥɿɞ ɛɟɪɟɠɧɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɹ  ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ʀɯ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɍɫɿ ɜɨɧɢ  
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ  ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɰɿɧɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɞɛɚɧɧɹ  

ɋɩɢɫɨɤ ɞɠɟɪɟɥ 
    Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ   ȱɫɬɨɪɿɹ  ɿ  ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ     Ƚɪɚɧɤɿɧ ɉ  ȿ    Ʌɚɡɟɱɤɨ ɉ  ȼ   

ɋɶɨɦɨɱɤɿɧ ȱ  ȼ   ɒɪɚɦɤɨ Ƚ  ȱ  Ʌɶɜɿɜ  ɐɟɧɬɪ ȯɜɪɨɩɢ        ɋ    -         ɫ  
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2. ɐȿ  ȱɊɉȱɇɖ  ± ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ   ɳɨ  ɞɚɥɚ  ɦɿɫɬɭ  ɠɢɬɬɹ  ɉɪɚɜɞɚ  ȱɪɩɟɧɹ   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ  
URL: https://irpin.news/ce-irpin-zaliznicya-shho-dala-mistu-]KLWW\D    ɞɚɬɚ 
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
    ɋɬɭɞɧɢɰɶɤɢɣ ȱ  Ɋ   Ɍɢɩɨɜɿ  ɩɪɨɟɤɬɢ  ɫɟɪɟɞɧɿɯ  ɜɨɤɡɚɥɿɜ  ɍɤɪɚʀɧɢ  ɞɪɭɝɨʀ 

ɩɨɥɨɜɢɧɢ  ;,;  ± ɩɟɪɲɨʀ  ɬɪɟɬɢɧɢ  ;;  ɫɬ    ɿɫɬɨɪɿɹ   ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜ        ȼɢɩ      ɋ     ±219. 
    ɋɬɭɞɧɢɰɶɤɢɣ  ȱ   Ɋ  ɋɢɧɬɟɡ ɦɢɫɬɟɰɬɜ  ɭ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ  ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɤɿɧɰɹ 

XIX ± ɩɟɪɲɨʀ  ɬɪɟɬɢɧɢ  ;;  ɫɬ      Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ  ɧɚ  ɡɞɨɛɭɬɬɹ  ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ  ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ             Ʌɶɜɿɜ            ɫ  
    ɋɜɹɬɨɲɢɧ   ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɚ  ɫɬɚɧɰɿɹ    ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

KWWSV   XN ZLNLSHGLD RUJ ZLNL ɋɜɹɬɨɲɢɧB ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɚBɫɬɚɧɰɿɹ    ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
12.04.2020). 

6. Google Maps   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
KWWSV   ZZZ JRRJOH FRP PDSV #                        ]   ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ       
03. 2020)  
   ɉɪɢɳɟɩɚ Ɉ  ɉ  Ɇɿɫɬɚ ȼɨɥɢɧɿ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥ. XIX ± ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ  Ɋɿɜɧɟ: 

ɉɉ ȾɆ            ɫ  
    ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ  ɜɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɢɢ  Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ  ɩɟɪɟɞ 

ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ  ɞɜɢɠɟɧɢɹ  ɧɚ  ɥɢɧɢɢ  Ʉɢɟɜ-Ʉɨɜɟɥɶ   ȼɢɞ  ɧɚ  ɜɨɤɡɚɥ  ɫɨ  ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɨɣ  ɩɥɨɳɚɞɢ   EtoRetro.ru   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
KWWSV   ZZZ HWRUHWUR UX GDWD PHGLD                    MSJ   ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
20. 03. 2020). 
    Ⱥɥɶɛɨɦ  ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ  ɬɢɩɨɜɵɯ  ɱɟɪɬɟɠɟɣ     Ɇɉɋ   ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  ɩɨ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɸ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɠ  ɞ       -      Ɍ         ɫ  
     Ȼɭɱɚ  ± ɩɪɨɦɿɠɧɚ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɚ  ɫɬɚɧɰɿɹ   Mistoinform   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

http://www.mistoinform.com.ua/bucha/1194-bu-cha-promizhna-zaliznichna-stantsiya 
 ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ                 
     Ɋɨɤɢɬɧɟ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ   ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ   >ɫɚɣɬ@   85/  

KWWSV   XN ZLNLSHGLD RUJ ZLNL Ɋɨɤɢɬɧɟ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
     ɉɨɜɭɪɫɶɤ   ɫɬɚɧɰɿɹ    ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

KWWSV   XN ZLNLSHGLD RUJ ZLNL ɉɨɜɭɪɫɶɤB ɫɬɚɧɰɿɹ   ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ                 
     Ɍɟɬɟɪɿɜ   ɫɬɚɧɰɿɹ    ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

KWWSV   XN ZLNLSHGLD RUJ ZLNL ɌɟɬɟɪɿɜB ɫɬɚɧɰɿɹ   ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ                 
     Ɇɚɧɟɜɢɱɱɢɧɚ  ɤɪɿɡɶ  ɜɿɤɢ   ɇɚɭɤɨɜɨ-ɤɪɚɽɡɧɚɜɱɢɣ  ɧɚɪɢɫ     ɡɚ  ɪɟɞ  

ɉ  Ɇ  ɏɨɦɢɱɚ  Ʌɭɰɶɤ  Ɇɟɞɿɚ        ɋ     
     ȼɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ  Ȼɭɱɚ                Mapio   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

https://mapio.net/images-S          MSJ  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: 09.03.2020). 
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     ȼɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ  Ɋɨɤɢɬɧɟ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ   Ɏɨɬɨ        ɪɨɤɭ   Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ  ɫɬɚɧɰɿʀ  
ɤɨɥɿɣɧɿ  ɤɚɡɚɪɦɢ   ɜɟɠɿ  ɬɚ ɿɧɲɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ  ɍɤɪɚʀɧɢ: Facebook   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ  
URL: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216436424531014&set=gm.21145037
72124465&typH   WKHDWHU LIJ    ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
     ɉɨɜɭɪɫɶɤ   Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɚ  ɫɬɚɧɰɿɹ         ɪ   ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

KWWSV   XN ZLNLSHGLD RUJ ZLNL ɉɨɜɨɪɫɶɤ  PHGLD Ɏɚɣɥ ɁɚɥɿɡɧɢɱɧɚBɫɬɚɧɰɿɹBɜBɫɟɥɿB
ɉɨɜɨɪɫɶɤ B    Bɪ MSJ  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
     ȼɨɤɡɚɥ  ɫɬɚɧɰɿʀ  Ɍɟɬɟɪɿɜ  ɧɚ  ɥɿɧɿʀ  Ʉɨɜɟɥɶ-Ʉɢʀɜ   Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ  ɫɬɚɧɰɿʀ   ɤɨɥɿɣɧɿ 

ɤɚɡɚɪɦɢ   ɜɟɠɿ  ɬɚ  ɿɧɲɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ  ɍɤɪɚʀɧɢ : Facebook   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216565284952444&set=gm.21314002
         W\SH   WKHDWHU LIJ    ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
     Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɚ  ɫɬɚɧɰɿɹ  Ɇɚɧɟɜɢɱɿ   Zruchno.Travel    ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

https://baza.zruchno.com.ua/upload/394bb4d3-7d55-e52c-0d7e-
  IGF  G  HIBREMBLPJB BF  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
    Ɉɥɟɜɫɶɤ  ɫɬɚɧɰɿɹ   ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ  85/  KWWSV   XN.wikipedia.org/wiki/ 

Ɉɥɟɜɫɶɤ B ɫɬɚɧɰɿɹ   ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
     ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ  ɡɞɚɧɢɟ   ɫɬɚɧɰɢɹ  Ʌɭɝɢɧɵ   ɥɢɧɢɹ  Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ² Ɉɥɟɜɫɤ   

29.05.2016: Railwayz.info   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
KWWSV   UDLOZD\] LQIR SKRWROLQHV LPDJHV                    MSJ   ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
12.03.2020). 

22. ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ  ɡɞɚɧɢɟ   ɫɬɚɧɰɢɹ  Ɉɥɟɜɫɤ   ɥɢɧɢɹ  Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ² Ɉɥɟɜɫɤ   
Railwayz.info   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
KWWSV   UDLOZD\] LQIR SKRWROLQHV LPDJHV                MSJ   ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
12.03.2020). 
     Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ  ɫɬɚɧɰɿʀ   ɤɨɥɿɣɧɿ  ɤɚɡɚɪɦɢ   ɜɟɠɿ ɬɚ  ɿɧɲɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ 

ɍɤɪɚʀɧɢ   Facebook    ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708143639366585&set=a.113054108875
    W\SH   WKHDWHU  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
     ʋ       ɋɜɹɬɨɲɢɧɨ   ȼɨɤɡɚɥ   EtoRetro.ru   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

https://www.etRUHWUR UX GDWD PHGLD               F  MSJ   ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
12.04.2020)  
    Ɉɥɟɤɫɚ-Ʉɢʀɜ - ȼɥɚɫɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɧɚɞɛɚɧɧɹ  3XEOLF 'RPDLQ   ȼɨɤɡɚɥ 

ɫɬɚɧɰɿʀ  ɋɜɹɬɨɲɢɧ: ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
KWWSV   FRPPRQV ZLNLPHGLD RUJ Z LQGH[ SKS"FXULG            ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
12.03.2020). 
     ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ  ɡɞɚɧɢɟ   ɨ   ɩ   ɋɬɪɟɦɢɝɨɪɨɞ   ɥɢɧɢɹ  Ʉɢɟɜ-ȼɨɥɵɧɫɤɢɣ  ² 
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KWWSV   UDLOZD\] LQIR SKRWROLQHV LPDJHV                      ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
12.03.2020). 
     ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ  ɡɞɚɧɢɟ   ɫɬɚɧɰɢɹ  ɂɪɲɚ   ɥɢɧɢɹ  Ʉɢɟɜ-ȼɨɥɵɧɫɤɢɣ  ² 

Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ              : Railwayz.info   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
KWWSV   UDLOZD\] LQIR SKRWROLQHV LPDJHV                MSJ   ɞɚɬɚ  ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  
12.04.2020)  
    ɂɪɩɟɧɶ  ɢ  Ȼɭɱɚ  ɢɫɬɨɪɢɹ  ɜ  ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯ ²    ɎɈɌɈ: Irpin Today    ɜɟɛ-

ɫɚɣɬ  URL: http://irpin.today/wp-content/uploads/2014/10/451407241968a79.jpg 
 ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               
     ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ  ɫɬɚɧɰɢɹ  ©ȼɨɪɡɟɥɶª   Retroua   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  

KWWSV   ZZZ UHWURXD FRP ɤɢɟɜ     -ɠɟɥɟɡɧɨɠɨɪɨɠɧɚɹ-ɫɬɚɧɰɢɹ-ɜɨɪɡɟɥɶ    ɞɚɬɚ 
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ         020). 
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ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ  ɍɤɪɚʀɧɢ   Facebook   ɜɟɛ-ɫɚɣɬ   85/  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1932594326793450&set=pcb.214582656
        W\SH   WKHDWHU LIJ    ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ                

3    ȼɨɪɡɟɥɶ   Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ  ɫɬɚɧɰɿʀ   ɤɨɥɿɣɧɿ  ɤɚɡɚɪɦɢ   ɜɟɠɿ  ɬɚ  ɿɧɲɿ  ɛɭɞɿɜɥɿ 
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        W\SH   WKHDWHU LIJ    ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ                

 
References 

1. Hrankin, P. E., Lazechko, P. V., Somochkin, I. V. and Shramko, H. I, 1996. 
Lvivska zaliznytsia. Istoriia i suchasnist [Lviv railway. History and modernity]. Lviv: 
Tsentr Yevropy. (In Ukrainian) 

2. TSE IRPIN ± zaliznytsia, shcho dala mistu zhyttia [This is Irpin ± the railway, 
that gave life to the city]. Pravda Irpenia. Avaiable at: <https://irpin.news/ce-irpin-
zaliznicya-shho-dala-mistu-zhittya/> [Accessed 9 March 2020]. (In Ukrainian) 

3. Studnytskyi, I. R., 2018. Typovi proekty serednikh vokzaliv Ukrainy druhoi 
polovyny XIX ± pershoi tretyny XX st.: istoriia, prostorovo-planuvalna struktura ta 
khudozhno-planuvalni osoblyvosti [Typical Design projects of medium-sized railway 
stations of Ukraine of the second half of the nineteenth ± the first third of the 
twentieth century: history, spatial and planning structure, artistic and stylistic 
aspects]. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, issue 35, pp. 201±219. (In 
Ukrainian) 

4. Studnytskyi, I. R., 2019. The synthesis of arts in the railway station architecture 
of Ukraine in the late of the nineteenth ± early of the twentieth century. Ph.D. Thesis. 
Lviv National Academy of Arts. (In Ukrainian) 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

202 

5. Sviatoshyn (zaliznychna stantsiia) [Sviatoshyn (railway station)]. Wikipedia. 
Avaiable at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/ɋɜɹɬɨɲɢɧ_(ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɚ_ɫɬɚɧɰɿɹ)> 
[Accessed 12 April 2020]. (In Ukrainian) 

6. Google Maps. Avaiable at: 
<https://www.google.com/maps/@50.759126,27.4657789,8.5z> [Accessed 11 March 
2020]. (In Ukrainian) 

7. Pryshchepa, O. P., 2010. Mista Volyni u druhii pol. XIX ± na pochatku XX st. 
[Cities of Volyn in the second half of the nineteenth ± early of the twentieth century]. 
Rivne: PP DM. In Ukrainian) 

8. Zheleznodorozhnyy vokzal stantsii Korosten Yugo-Zapadnyy pered otkrytiem 
dvizhenia na linii Kiyev-Kovel. Vid na vokzal so storony privokzalnoy ploshchadi 
[Korosten Yugo-Zapadnyy railway station before opening the movement on the line 
Kiyev-Kovel]. EtoRetro.ru. Avaiable at: 
<https://www.etoretro.ru/data/media/2796/1551047519037.jpg> [Accessed 20 March 
2020]. (In Russian) 

9. Executive design drawing album. 1903-1908. Ministry of Roads. Management 
of the construction of the Moskow district railway. (In Russian) 

10. Bucha ± promizhna zaliznycna stantsiia [Bucha ± an intermediate railway 
station]. Mistoinform. Avaiable at: <http://www.mistoinform.com.ua/bucha/1194-bu-
cha-promizhna-zaliznichna-stantsiya> [Accessed 20 March 2020]. (In Ukrainian) 

11. Rokytne-Volynske [Rokytne-Volynske]. Wikipedia. Avaiable at: 
<https://uk.wikipedia.org/wiki/Ɋɨɤɢɬɧɟ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ> [Accessed 12 April 2020]. (In 
Ukrainian) 

12. Povursk (stantsiia) [Povursk (station)]. Wikipedia. Avaiable at: 
<https://uk.wikipedia.org/wiki/ɉɨɜɭɪɫɶɤ_(ɫɬɚɧɰɿɹ)> [Accessed 20 March 2020]. (In 
Ukrainian) 

13. Teteriv (stantsiia) [Teteriv (station)]. Wikipedia. Avaiable at: 
<https://uk.wikipedia.org/wiki/Ɍɟɬɟɪɿɜ_(ɫɬɚɧɰɿɹ)> [Accessed 20 March 2020]. (In 
Ukrainian) 

14. Khomych, P. M. ed., 2005. Manevychchyna kriz viky. Naukovo-kraieznavchyi 
narys [Manevychchyna through the ages. Scientific and local history essay]. Lutsk: 
Media. (In Ukrainian) 

15. Vokzal stantsii Bucha, 19.01.2008. [Bucha station, 19.01.2008]. Mapio. 
Avaiable at: <https://mapio.net/images-p/35786591.jpg> [Accessed 9 March 2020]. 
(In Ukrainian) 

16. Vokzal stantsii Rokytne-Volynske. Foto 1933 roku. Zaliznychni stantsii, 
koliini kazarmy, vezhi ta inshi budivli zaliznyts Ukrainy [Rokytne-Volynske station 
building. Photo of the year 1933. Railway stations, track barracks, towers and others 
buildings of the Ukrainian railway]. Facebook. Avaiable at: 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

203

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216436424531014&set=gm.2114503
772124465&type=3&theater&ifg=1> [Accessed 12 April 2020]. (In Ukrainian) 

17. Povursk. Zaliznycna stantsiia, 1918 r. [Povursk. Railway station, year 1918]. 
Wikipedia. Avaiable at: 
<https://uk.wikipedia.org/wiki/ɉɨɜɨɪɫɶɤ#/media/Ɏɚɣɥ:Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɚ_ɫɬɚɧɰɿɹ_ɜ_ɫɟɥɿ
_ɉɨɜɨɪɫɶɤ,_1918_ɪ.jpg> [Accessed 12 March 2020]. (In Ukrainian) 

18. Vokzal stantsii Teteriv na linii Kiyev-Kovel. Zaliznychni stantsii, koliini 
kazarmy, vezhi ta inshi budivli zaliznyts Ukrainy [Teteriv station building on the line 
Kiyev-Kovel. Railway stations, track barracks, towers and others buildings of the 
Ukrainian railway]. Facebook. Avaiable at: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216565284952444&set=gm.2131400
221314002&type=3&theater&ifg=1> [Accessed 17 February 2019]. (In Ukrainian) 

19. Zaliznycna stantsiia Manevychi [Manevychi railway station]. Zruchno.Travel. 
Avaiable at: <https://baza.zruchno.com.ua/upload/394bb4d3-7d55-e52c-0d7e-
58fdc51d31ef_obj_img_1_c> [Accessed 12 April 2020]. (In Ukrainian) 

20. Olevsk (stantsiia) [Olevsk (station)]. Wikipedia. Avaiable at: 
<https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ɉɥɟɜɫɶɤ _(ɫɬɚɧɰɿɹ)> [Accessed 20 March 2020]. (In 
Ukrainian) 

21. Passazhirskoe zdanie, stantsiia Luginy (liniya Korosten ± Olevsk), 29.05.2016 
[Passenger building, Luginy railway station (line Korosten ± Olevsk), 29.05.2016]. 
Railwayz.info. Avaiable at: 
<https://railwayz.info/photolines/images/262/14701632592114.jpg> [Accessed 12 
March 2020]. (In Russian) 

22. Passazhirskoe zdanie, stantsiia Olevsk (liniya Korosten ± Olevsk) [Passenger 
building, Olevsk railway station (line Korosten ± Olevsk)]. Railwayz.info. Avaiable 
at: <https://railwayz.info/photolines/images/262/1325440744.jpg> [Accessed 12 
March 2020]. (In Russian) 

23. Zaliznychni stantsii, koliini kazarmy, vezhi ta inshi budivli zaliznyts Ukrainy 
[Railway stations, track barracks, towers and others buildings of the Ukrainian 
railway]. Facebook. Avaiable at: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708143639366585&set=a.1130541088
75113&type=3&theater> [Accessed 12 March 2020]. (In Ukrainian) 

24. ʋ 155 Sviatoshyno. Vokzal. [ʋ 155 Sviatoshyno. Station building]. 
EtoRetro.ru. Avaiable at: 
<https://www.etoretro.ru/data/media/24/14826734873c9.jpg>  [Accessed 12 April 
2020]. (In Russian) 

25. Oleksa-Kyiv - Vlasna robota, Suspilne nadbannia (Public Domain), Vokzal 
stantsii Sviatoshyn [Oleksa-Kyiv - Own work, Public Domain, Sviatoshyn station]. 
Wikipedia. Avaiable at: 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

204 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17401330> [Accessed 12 
March 2020]. (In Ukrainian) 

26. Passazhirskoe zdanie, o. p. Stremigorod (liniya Kiyev-Volynskiy ± Korosten), 
21.08.2013 [Passenger building, Stremigorod stopping point (line Kiyev-Volynskiy ± 
Korosten), 21.08.2013]. Railwayz.info. Avaiable at: 
<https://railwayz.info/photolines/images/158/13804372882114> [Accessed 12 March 
2020]. (In Russian) 

27. Passazhirskoe zdanie, stantsiia Irsha (liniya Kiyev-Volynskiy ± Korosten), 
09.09.2012. [Passenger building, Irsha (line Kiyev-Volynskiy ± Korosten), 
09.09.2012]. Railwayz.info. Avaiable at:  
<https://railwayz.info/photolines/images/158/1351455574.jpg> [Accessed 12 April 
2020]. (In Russian) 

28. Irpen i Bucha istoriya v fotografiyakh ± 10 FOTO. [Irpin and Bucha history in 
photos ± 10 PHOTOS]. Irpin Today. Avaiable at: <http://irpin.today/wp-
content/uploads/2014/10/451407241968a79.jpg> [Accessed 9 March 2020]. (In 
Russian) 

29. ZheleznodorozhQD\D  VWDQWVLLD  ³9RU]HO´  >5DLOZD\  VWDWLRQ  ³9RU]HO´@  Retroua. 
Avaiable at: <https://www.retroua.com/ɤɢɟɜ/3372-ɠɟɥɟɡɧɨɠɨɪɨɠɧɚɹ-ɫɬɚɧɰɢɹ-
ɜɨɪɡɟɥɶ/> [Accessed 12 March 2020]. (In Russian) 

30. Vorzel. Zaliznychni stantsii, koliini kazarmy, vezhi ta inshi budivli zaliznyts 
Ukrainy [Vorzel. Railway stations, track barracks, towers and others buildings of the 
Ukrainian railway]. Facebook. Avaiable at: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1932594326793450&set=pcb.2145826
562145826&tyty=3&theater&ifg=1> [Accessed 17 February 2019]. (In Ukrainian) 

31. Vorzel. Zaliznychni stantsii, koliini kazarmy, vezhi ta inshi budivli zaliznyts 
Ukrainy [Vorzel. Railway stations, track barracks, towers and others buildings of the 
Ukrainian railway]. Facebook. Avaiable at: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1932594330126783&set=pcb.2145826
562145826&type=3&theater&ifg=1> [Accessed 17 February 2019]. (In Ukrainian) 
 

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɇɚɡɚɪɭɤ  ɇɢɤɨɥɚɣ  ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ  ɚɫɩɢɪɚɧɬ  ɤɚɮɟɞɪɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ɢ 

ɞɢɡɚɣɧɚ  ɫɪɟɞɵ   ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɜɨɞɧɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɝ  Ɋɨɜɧɨ   
ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ Ʉɢɟɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ ɜ 

ɤɨɧɰɟ ;,; ± ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜ  
ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɟ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ  ɠɟɥɟɡɧɨɣ  ɞɨɪɨɝɢ  Ʉɢɟɜ  ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ± Ʉɨɜɟɥɶ  

ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ  ɜ  ɤɨɧɰɟ  ;,;  ± ɧɚɱɚɥɟ  ɏɏ  ɜ    ɷɬɨ  ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ  ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɤɡɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ  ɜɞɨɥɶ  ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ  ɥɢɧɢɢ  Ʉɢɟɜ  ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ  ± Ʉɨɜɟɥɶ  
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ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜ ɤɨɧɰɟ ;,; ± ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜ   ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ ɢɯ ɡɚ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ   Ɉɫɨɛɨɟ  ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ  ɧɚ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɭ ɜɨɤɡɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ  ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ Ʉɢɟɜ ± Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ ± Ʉɨɜɟɥɶ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ  
ɧɟɨɪɨɦɚɧɢɤɚ   ɧɟɨɝɨɬɢɤɚ   ɧɟɨɪɟɧɟɫɫɚɧɫ   ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɰɢɡɦ   ©ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ  ɫɬɢɥɶª  
©ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɪɨɦɚɧɬɢɡɦª   ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ   ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ  ɡɞɚɧɢɟ  
ɜɨɤɡɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  
 

Annotation 
Mykola Nazaruk, Postgraduate student of the Department of architecture and 

Environmental Design, National University of Water and Environmental Engineering 
(Rivne). 

Railway station complexes of the Kyiv ± Korosten ± Kovel railway in the late 
XIX ± early ɏɏ century. 

The relevance of the research topic is determined by the problems associated 
with maintaining the authenticity of the historic urban environment. 

Railway construction in the late XIX ± HDUO\  ɏɏ  FHQWXU\  ZDV  RQH  RI  WKH 
priorities of the state development. There was appeared a new type of public building 
± the train station, which was usually a multifunctional building. The article describes 
the preconditions for the emergence of the Kyiv ± Korosten ± Kovel railway, which 
gave impetus to the social, economic, engineering, transport, architectural and urban 
planning development of many settlements of Kyiv, Zhytomyr, Rivne and Volyn 
regions. Railway station complexes of the Kyiv-Korosten-Kovel railway in the late 
XIX ± HDUO\ ɏɏ FHQWXU\ DUH interesting, beautiful, original and unique buildings by 
their volume-spatial structure. Many of them have the features of ensemble unity. 
Some of them are built by the typical projects. All of them are valuable objects of 
architectural heritage, because they reflect the history of the period in the late XIX ± 
HDUO\ ɏɏ FHQWXU\  These buildings have features of different styles of architecture, 
such as: neo-Romanesque, neo-Gothic, neo-Classicism, ³EULFN  VW\OH´   1DWLRQDO 
Romanticism and wooden architecture. Most of these buildings are preserved to 
nowadays. It is necessary to give for all these unique buildings the status of 
architectural monuments, because, unfortunately, only some of them have this status. 
Railway station complexes of the Kyiv-Korosten-Kovel railway in the late XIX ± 
HDUO\ ɏɏ FHQWXU\ need a careful attitude to preserve them. The article deals with the 
compositional features of the Kyiv ± Korosten ± Kovel railway station complexes in 
the late XIX ± early ɏɏ century and classifies them by their volume-spatial structure. 
Much attention is paid to the composition techniques and stylistics of the railway 
station complexes. 

Keywords: Kyiv ± Korosten ± Kovel railway, architecture, neo-Romanesque, 
neo-Gothic, neo-Renaissance, neo-&ODVVLFLVP   ³EULFN VW\OH´  1DWLRQDO 5RPDQWLFLVP  
wooden architecture, public building, railway station complex. 
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ȽȿɈɆȿɌɊɂɑɇȿ ɆɈȾȿɅɘȼȺɇɇə ɌȿɊɂɌɈɊȱȲ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɁȺ 
ɉɈɄȺɁɇɂɄȺɆɂ ɉɂɌɈɆɂɏ ȼȺɊɌɈɋɌȿɃ ɉɊɂ ɈɉɌɂɆȱɁȺɐȱȲ 

ɁɈȼɇȱɒɇȱɏ ɆȿɊȿɀ ȼɈȾɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇə  
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ: ɭ  ɫɬɚɬɬɿ  ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɡɚɞɚɱɿ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 

ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɦɟɪɟɠ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨʀ 
ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ   ɳɨ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ  ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɚɧɨɤ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɱɟɪɟɡ ɪɿɜɧɿ ɩɢɬɨɦɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɤɚɥɹɪɧɟ 
ɩɨɥɟ ɜɟɥɢɱɢɧ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɤɨɠɧɿɣ 
ɬɨɱɰɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɡɚɞɚɜɚɬɢ  ɹɤ  ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿɣɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ   ȼ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ   ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ  ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿɣɧɚ  ɮɭɧɤɰɿɹ  ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ  ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ  ɩɿɞ  ɤɪɢɬɟɪɿʀ  ɡɚɞɚɱɿ   ɳɨ  ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ   ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɹɯ   Ɋɨɡɩɨɞɿɥ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ  ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɛɭɞɟ  ɦɚɬɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɥɚɧɨɤ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɬɚ  ɦɿɫɰɶ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ  ʀɯ  ɫɬɢɤɭɜɚɧɧɹ   ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ  ɦɟɪɟɠɿ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ   Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ  ʀʀ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ  ɜɢɤɨɧɚɬɢ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ   ȼ  ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ  ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ  ɦɟɪɟɠɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ  ɹɤ  ɡɦɟɧɲɢɬɢ  ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɥɚɧɨɤ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ   ɬɚɤ  ɿ  ɡɦɟɧɲɢɬɢ  ɜɚɪɬɿɫɬɶ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ  
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ  ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ  
ɳɨ  ɫɤɨɪɟɝɨɜɚɧɚ   ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɚ   ɫɯɟɦɚ  ɦɟɪɟɠɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɛɭɞɟ  ɜɨɥɨɞɿɬɢ  ɪɹɞɨɦ  ɩɟɪɟɜɚɝ  ɩɟɪɟɞ  ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢ  ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  
ɬɚɤɢɦɢ  ɹɤ  ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɞɿɥɹɧɨɤ ɦɿɠɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ  ɧɚ  ɨɤɪɟɦɿ  ɥɚɧɤɢ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ   ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɭɬɨɱɧɸɸɱɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɨɳɨ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɤɪɟɬɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  
ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ  
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ   əɤ  ɜɿɞɨɦɨ   ɩɪɨɰɟɫɢ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ   ɪɟɦɨɧɬɭ  ɬɚ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ  ɦɟɪɟɠ  ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ  ɡ  ɛɿɥɶɲɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ  ɩɟɪɟɲɤɨɞ   ɚɧɿɠ  ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ  ɩɪɨɰɟɫɢ   ɳɨ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ  ɿɡ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦɢ  ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ   Ⱦɥɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɞɚɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɟ ɽ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ  Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ  ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ   ɩɿɞ  ɱɚɫ  ɭɫɭɧɟɧɧɹ  ɚɜɚɪɿɣ  ɚɛɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ  ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ  ɛɿɥɶɲɟ  ɱɚɫɭ  ɬɚ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɞɥɹ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɚɛɨ ɡɧɨɲɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ  
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɢʀɦɰɿ ʉɪɭɧɬɭ   ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ  ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɿɬ  ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ  ɬɚɤɨɠ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɬɚɤɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ   ɹɤ  ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɧɚ  ɞɿɥɹɧɤɚɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ   ɩɟɪɟɬɢɧ  ɜ  ɩɥɚɧɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ  ɬɚ  ɿɧɲɢɯ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ  ʉɪɭɧɬɿɜ   ɧɚ  ɹɤɢɯ  ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ   ɮɚɤɬɨɪɭ  ɥɿɧɿɣɧɢɯ 
ɫɟɡɨɧɧɢɯ  ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɬɚ  ɿɧ    ȼɫɿ  ɰɿ  ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɫɯɟɦ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ  ɦɟɪɟɠ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɳɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɬɚ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  ɩɨɤɚɡɚɜ   ɳɨ  ɨɫɧɨɜɧɚ  ɭɜɚɝɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɡ    ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɫɢɫɬɟɦ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  >   ± 3], 
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɧɨɜɚɰɿʀ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɬɚ  ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  Ɍɚɤɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ  ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ   ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɛɿɥɶɲ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɪɟɝɭɥɸɸɱɨɝɨ  ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ   ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɡɚɯɨɞɿɜ  ɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  ɬɚ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ  ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ  
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɉɪɨɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ  ɳɨɛ 
ɞɨɫɹɝɬɢ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ  ɜɢɬɪɚɬ  ɧɚ  ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ  ɬɚ ɚɛɨ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɡɚ  ɪɚɯɭɧɨɤ  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ  ɞɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɜ  ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ  ɦɿɪɿ  ɧɟ  ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ   ȼ  ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ   ɡɚɞɥɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɜɢɳɨʀ  ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɬɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɪɨɛɨɬɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɢɯ  ɡɚɞɚɱ  ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɚɛɨ  ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ   ɳɨ 
ɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶɫɹ    ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ  ɤɥɚɫɢɱɧɿ  ɦɟɬɨɞɢ 
ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ  ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ  > @   ȼ  ɬɨɣ  ɠɟ  ɱɚɫ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɦɟɪɟɠ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ  ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ-ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɽ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ > @ ɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ  ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ  ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɮɚɯɿɜɰɹ  

ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ   ©ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ  ɡɚɞɚɱɚª   ɳɨ  ɽ  ɨɞɧɿɽɸ  ɡ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ  ɜɢɪɿɲɟɧɶ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɨʀ  ɡɚɞɚɱɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ P0(x0, y0)  ɞɨ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɹɤɨʀ  ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ  ɜɟɫɶ  ɨɛɫɹɝ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɜɿɞ  ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ   ɚ  ɞɚɥɿ  ɰɟɣ  ɪɟɫɭɪɫ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɰɿɽʀ ɬɨɱɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨ ɭɫɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ > @  

Ɉɞɧɚɤ  ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɰɿ   ɫɢɫɬɟɦɚ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ 
ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɭ ɬɚ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɦɟɪɟɠɭ  ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɹɞɭ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɣ 
ɿɧɲɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ   ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɭɡɥɿɜ  ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɡɚ  ɰɢɦ  ɩɿɞɯɨɞɨɦ  ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɰɿ  ɞɭɠɟ  ɫɤɥɚɞɧɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ   ɚ  ɡɚ  ɭɦɨɜɢ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɬɨɱɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡ ɩɨɥɟɦ ɡɧɚɱɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɿɥɹɧɤɢ  ɧɚ ɹɤɿɣ ɛɭɞɟ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɨɱɤɚ  ɫɬɚɽ ɳɟ ɫɤɥɚɞɧɿɲɨɸ    

ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɚɥɢ   ɳɨ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɬɨɱɧɢɣ  ɬɚ  ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ  ɩɿɞɯɿɞ  ɞɨ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɫɤɥɚɞɧɢɯ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ  ɦɟɪɟɠ 
ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ > @  ɞɟ ɛɭɥɚ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɿɜɧɹɧɶ  
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɭɡɥɿɜ ʀɯ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ  
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ɞɟ  ki,j ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ   ɳɨ  ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɜɟɥɢɱɢɧɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬ  
ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɞɨɜɠɢɧ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ  ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ   
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(2) 

ɞɟ  ql i,j ɬɚ  KSUPi,j ± ɥɿɧɿɣɧɚ  ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ  ɩɨɬɨɤɭ  ɣ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ   ɹɤɢɣ 
ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬ ɱɟɪɟɡ ɨɩɨɪɢ ɿ ɩɿɞɜɿɫɤɢ  ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɦɿɠ ɿ-ɦ ɬɚ j-ɦ 
ɜɭɡɥɚɦɢ   

Ɉɞɧɚɤ  ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɣ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɰɿɥɶɨɜɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿɽɸ  ɽ  ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɣ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ   ɚ  ɧɟ 
ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɢ   ɬɨ  ɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ  ɜ  ɹɤɨɫɬɿ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ  ki,j ɩɪɢɣɧɹɬɢ  ɜɟɥɢɱɢɧɭ   ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟ  ɪɿɜɟɧɶ  ɩɢɬɨɦɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɧɚ  ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  

Ɇɟɬɚ  ɫɬɚɬɬɿ. ȼ  ɪɚɦɤɚɯ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ  ɞɨ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɫɯɟɦ 
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɦɟɪɟɠ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ  ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ   ɜɢɤɨɧɚɬɢ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɰɿɧɧɨɫɬɿ  
ʀʀ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ   Ɍɨɛɬɨ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ  ɬɚɤɭ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɭ  ɦɨɞɟɥɶ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ  ɞɿɥɹɧɨɤ   ɹɤɚ  ɛ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  

ȼɢɤɥɚɞ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ   Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ  ɫɢɫɬɟɦɭ  ɪɿɜɧɹɧɶ        ɡ  ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ  ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ  ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ   ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ       ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
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ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ   ɩɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ  ɞɨɜɠɢɧɿ  ɥɚɧɨɤ   ɫɿɬɤɢ  ɿɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ  ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɦɿɠ  ɨɤɪɟɦɢɦɢ  ɜɭɡɥɚɦɢ   ki,j). 
əɤɳɨ ɠ ɞɨ     ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɸ ɡɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸ ɫɿɬɤɨɸ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɫɬɚɬɢɤɨ-ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɭ  ɞɢɫɤɪɟɬɧɨʀ  ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ  > @   ɬɨ  ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ  ɫɿɬɤɢ   ɹɤɚ  ɛɭɞɟ  ɦɚɬɢ  ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ  ɜɢɫɨɤɭ 
ɬɨɱɧɿɫɬɶ  ɬɚ  ɧɚɛɥɢɠɚɬɢɫɶ  ɞɨ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ   ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɰɶɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɭ  
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ     ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɥɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ  ɬɨɛɬɨ  
ki,j = FRQVW   ȼ  ɞɚɧɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ki,j ɽ  ɧɚɩɟɪɟɞ  ɡɚɞɚɧɢɦɢ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ  ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɢɥɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɭɡɥɚɦɢ  ɹɤɿ 
ʀɯ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶ   

Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɨɫɧɨɜɧɨɸ  ɰɿɥɶɨɜɨɸ  ɮɭɧɤɰɿɽɸ  ɽ  ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɣ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ   ɚ  ɧɟ  ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɢ   ɬɨɦɭ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ  ɽ  ɩɪɢɣɧɹɬɢ  ɜ  ɹɤɨɫɬɿ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ  ki,j ɜɟɥɢɱɢɧɭ   ɹɤɚ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟ 
ɪɿɜɟɧɶ  ɩɢɬɨɦɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɧɚ  ɪɿɡɧɢɯ  ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɿɞ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  Ɉɬɠɟ   ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ  ki,j 
ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɤɿɧɰɹ ɤɨɠɧɨʀ ɥɚɧɤɢ  ɬɨɛɬɨ ɞɟɹɤɨɝɨ ɿ-ɝɨ ɬɚ 
j-ɝɨ ɜɭɡɥɿɜ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ     
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Ⱦɥɹ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɩɢɫɚɬɢ  
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ      ɮɭɧɤɰɿɹ  f(x,y  ɜɿɞ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ  ɿ-ɝɨ ɬɚ  j-ɝɨ ɜɭɡɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɨɥɟ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ   ɪɟɦɨɧɬɭ  ɣ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚ ɩɥɨɳɢɧɿ   

ɇɚ  ɩɪɚɤɬɢɰɿ  ɩɨɥɟ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ   ɪɟɦɨɧɬɭ  ɣ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɦɚɬɢɦɟ  ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ   Ɍɨɦɭ  ɮɭɧɤɰɿɹ  f(x,y) 
ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ  ɞɟɹɤɨɸ  ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿɣɧɨɸ  ɚɛɨ  ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɣɧɨɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ   

Ⱦɨɫɜɿɞ  ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɫɤɥɚɞɧɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ >  @ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɮɭɧɤɰɿɣ  ɞɥɹ  ɞɚɧɨɝɨ  ɬɢɩɭ  ɡɚɞɚɱ  ɫɚɦɟ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ  > @   ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɜɠɢɜɚɧɢɯ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɢɯ  ɮɭɧɤɰɿɣ  ɽ 
ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɿ     ɚɛɨ ɦɭɥɶɬɢɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɿ     ɮɭɧɤɰɿʀ  
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ȼ ɮɨɪɦɭɥɚɯ     ɬɚ     ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ   zi ± ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɭ  ɨɩɨɪɧɢɯ  ɬɨɱɤɚɯ  ɡ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ  xi ɬɚ yi;  ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ 
ɝɥɚɞɤɨɫɬɿ  ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ  ɦɿɠ  ɨɩɨɪɧɢɦɢ  ɬɨɱɤɚɦɢ  ɮɭɧɤɰɿʀ  f(x,y); Ɇ ± ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
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ɨɩɨɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ  
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɣɦɟɦɨ ɮɭɧɤɰɿɸ      Ⱦɚɧɚ 

ɮɭɧɤɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜ ɞɟɹɤɿɣ ɦɿɪɿ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚ  ȼɢɤɨɧɚɜɲɢ ɪɹɞ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ  ɩɨɛɭɞɨɜ  ɛɭɥɨ  ɜɢɤɨɧɚɧɨ  ɩɨɲɭɤ 
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨʀ  ɜɚɪɿɚɰɿʀ  ɡ  ɬɨɱɤɭ  ɡɨɪɭ    ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  ɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭ  ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   Ɍɨɛɬɨ  
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚ  ɦɭɥɶɬɢɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɚ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɚ  ɮɭɧɤɰɿɹ ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ 
ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɭɧɤɰɿʀ      
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ɞɟ  r ± ɩɨɤɚɡɧɢɤ  ɫɬɭɩɟɧɹ  ɦɭɥɶɬɢɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨʀ  ɛɚɡɢɫɧɨʀ  ɮɭɧɤɰɿʀ  
ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɞɥɹ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ  ɡɚɞɚɱɿ  ɛɭɥɨ  ɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɩɪɢ k=    ɪɟɲɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɛɟɡ ɡɦɿɧ  

Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ  ɜɢɩɚɞɨɤ  ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ   -ɢ  ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɇɟɯɚɣ ɜɿɞɨɦɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɦɟɪɟɠɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ   ɰɿɧɧɨɫɬɿ   ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ  
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ    

Ɍɚɛɥɢɰɹ    
ȼɢɯɿɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 

ʿ̸̨̦̖̦̦̌́̚ ̸̨̛̦̖̦̟̏̌̚ 
̡̛̞̣̦̔́ ̌̚ ̨̡̡̛̛̪̦̥̌̌̚ 

̨̨̛̪̯̥̟ ̨̬̯̭̯̞̏̌ 

ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚ ̨̨̛̪̯̥̟ 
̨̬̯̭̯̞̏̌ ;̶̨̞̦̦̭̯̞Ϳ 
̵̛̖̥̖̣̦̽̚ ̨̡̞̣̦̔́ 

ʶ̨̨̛̛̬̦̯̥̔̌̌ ̶̖̦̯̬̱ ̏̌̐ ̡̛̞̣̦̔́ 

ǆŝ  Ǉŝ 

̡̞̣̦̔́̌     Ⱥz ϰ͕Ϯ   Ⱥx Ϯϰ   Ⱥy ϲϯ 

̡̞̣̦̔́̌     Bz ϯ͕ϭ   Bx ϱϬ   By ϳϱ 

̡̞̣̦̔́̌     Cz ϱ͕ϰ   Cx ϭϭϬ   Cy ϯϭ 

̡̞̣̦̔́̌     Dz Ϯ͕Ϭ   Dx ϴϬ   Dy Ϯϲ 

̡̞̣̦̔́̌     Ez ϭ͕ϯ   Ex ϲϳ   Ey ϱϮ 

 
Ⱦɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ  ɪɢɫ     ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ 

ɞɿɥɹɧɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨ ɡɜɚɠɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ      
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ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɜɜɟɞɟɦɨ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ  ɤɪɚɣɨɜɿ  ɭɦɨɜɢ   � �150;0�x  ɬɚ  � �150;0�y . 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɝɥɚɞɤɨɫɬɿ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ H = 0,00001. 

 

Ɋɢɫ    ɉɨɜɟɪɯɧɹ  ),( yxz  ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  

 ɚ  ɜ ɩɥɚɧɿ  ɛ  ɜ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɿʀ  

̌Ϳ 

̍Ϳ 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ   Ɋɨɡɩɨɞɿɥ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ  ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɛɭɞɟ  ɦɚɬɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ  ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɥɚɧɨɤ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɬɚ  ɦɿɫɰɶ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ  ʀɯ  ɫɬɢɤɭɜɚɧɧɹ   ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ  ɦɟɪɟɠɿ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ   Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ɩɢɬɨɦɢɯ  ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ  ʀʀ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ  ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ   ȼ  ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ  ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ  ɦɟɪɟɠɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ  ɹɤ  ɡɦɟɧɲɢɬɢ  ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɥɚɧɨɤ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ   ɬɚɤ  ɿ ɡɦɟɧɲɢɬɢ  ɜɚɪɬɿɫɬɶ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ  
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ  ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ  
ɳɨ  ɫɤɨɪɟɝɨɜɚɧɚ   ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɚ   ɫɯɟɦɚ  ɦɟɪɟɠɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɛɭɞɟ  ɜɨɥɨɞɿɬɢ  ɪɹɞɨɦ  ɩɟɪɟɜɚɝ  ɩɟɪɟɞ  ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢ  ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  
ɬɚɤɢɦɢ  ɹɤ  ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɦɿɠɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ  ɧɚ  ɨɤɪɟɦɿ  ɥɚɧɤɢ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ   ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɭɬɨɱɧɸɸɱɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɨɳɨ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɉɪɟɥ  ɘɥɿɹ  Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ   ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚ  ɤɚɮɟɞɪɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ   Ʉɢɟɜɫɤɢɣ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ  

Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɟɬɟɣ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ  ɜɨɩɪɨɫɵ  ɪɟɲɟɧɢɹ  ɡɚɞɚɱɢ  ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 

ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ  ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɹ  ɜɧɟɲɧɢɯ  ɫɟɬɟɣ  ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ  ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɬɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɡɜɟɧɶɟɜ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ  ɧɚ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ   ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ  ɱɟɪɟɡ  ɭɪɨɜɧɢ 
ɭɞɟɥɶɧɨɣ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ   Ⱦɥɹ  ɷɬɨɝɨ  ɫɤɚɥɹɪɧɨɟ  ɩɨɥɟ  ɜɟɥɢɱɢɧ  ɭɞɟɥɶɧɨɣ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ  ɢ  ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ  ɜ  ɤɚɠɞɨɣ  ɬɨɱɤɟ  ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ  ɡɚɞɚɜɚɬɶ  ɤɚɤ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɨɧɧɭɸ  ɮɭɧɤɰɢɸ   ȼ  ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ   ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ  ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹ  ɮɭɧɤɰɢɹ  ɫɬɪɨɢɬɫɹ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ  ɩɨɞ  ɤɪɢɬɟɪɢɢ  ɡɚɞɚɱɢ   ɪɚɞɢɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɵɯ  ɮɭɧɤɰɢɣ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɭɞɟɥɶɧɵɯ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ  ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ  ɭɱɚɫɬɤɨɜ  ɛɭɞɟɬ  ɢɦɟɬɶ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɡɜɟɧɶɟɜ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ  ɢ  ɦɟɫɬ  ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ  ɢɯ  ɫɬɵɤɨɜɤɢ   ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɢɹ  ɫɟɬɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ    Ʉɪɨɦɟ  ɷɬɨɝɨ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɩɨ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ  ɭɞɟɥɶɧɵɯ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ  ɟɟ  ɭɱɚɫɬɤɨɜ  ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ  ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ  ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɣ  ɚɧɚɥɢɡ  ɢɫɯɨɞɧɵɯ  ɞɚɧɧɵɯ   ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ  ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ  ɷɬɢɯ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ   ȼ  ɤɨɧɟɱɧɨɦ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ  ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ  ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɢ  ɫɟɬɢ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ  ɤɚɤ  ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ  ɞɥɢɧɵ  ɡɜɟɧɶɟɜ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ   ɬɚɤ  ɢ  ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ   ɬɪɭɞɨɜɵɯ  ɪɟɫɭɪɫɨɜ  ɢ  ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ 
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ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ  ɪɚɫɯɨɞɨɜ   ɗɬɨ  ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ  ɬɟɦ   ɱɬɨ  ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
 ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ   ɫɯɟɦɚ ɫɟɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɪɹɞɨɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ  ɩɟɪɟɞ  ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ   ɬɚɤɢɦɢ 
ɤɚɤ  ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɭɱɚɫɬɤɨɜ  ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ  ɧɚɝɪɭɡɨɤ  ɧɚ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ  ɡɜɟɧɶɹ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ   ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɬ.ɩ.. 

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ  ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɟ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ   ɜɧɟɲɧɢɟ  ɫɟɬɢ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ  ɪɚɞɢɚɥɶɧɨ-ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  
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Architecture. 
Geometric modeling of the construction site in terms of unit costs for optimizing 

external water supply networks. 
The article describes the issues of solving the problem of optimizing the 

trajectories of laying external water supply networks. This problem has solving by 
using discrete geometry methods based on iterative correction of the coefficients that 
reflect the technical and economic feasibility of pipeline links on some territories, 
expressed through the unit cost levels. For this, the scalar field of values of the unit 
cost of construction and maintenance work at each point of the study area is proposed 
to be set as an interpolation function. In turn, the proposed interpolation function is 
constructed on the basis of radial-basis functions selected for the criteria of the 
problem. The distribution of the specific values of land plots will have a direct impact 
on the results of adjusting the trajectory of pipeline links and the locations of their 
docking (branching of the pipeline network). In addition, the results of modeling the 
construction site in terms of the specific values of its plots make it possible to 
perform a preliminary pre-design analysis of the initial data. These analysis based on 
the graphical display of indicators of the unit cost. As a result, the optimization of the 
trajectory of the routing of pipeline network will allow both to reduce the length of 
the pipeline links and to reduce the cost of construction and installation work, labor 
resources and further operating costs. This is due to the fact that the adjusted 
(optimized) scheme of the water supply pipeline network will have a number of 
advantages over classical design approaches, such as the expediency of using sections 
of public areas, reducing the load on individual pipeline links, the possibility of 
making adjustments by introducing additional criteria, etc.  

Keywords: discrete modeling, external water supply networks, radial-basis 
functions. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɿ  ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ  ɜɿɞ  ɡɦɿɧɢ  ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɭɦɨɜ  ɬɚ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ  ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɲɥɹɯɢ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ   ɍ  ɫɬɚɬɬɿ  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɿ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɊɆ    ɭ Ʉɢɽɜɿ ɡɚ ɤɜɿɬɟɧɶ      ɪɨɤɭ  ɚ ɬɚɤɨɠ  ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ  ȱɧɞɟɤɫɭ  ɫɬɚɧɭ  ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ   ȱɋɇɋ   ɍɤɪɚʀɧɢ  ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ      ɬɚ      ɪɨɤɿɜ  ɉɪɢɞɿɥɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ȱɋɇɋ ɬɚ ɪɚɧɝɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ      ɬɚ      ɪɨɤɿɜ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ   ɤɥɿɦɚɬ   ɡɦɿɧɢ  ɤɥɿɦɚɬɭ   ɡɨɧɢ  ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɦɿɫɬ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɩɪɨɬɢɞɿɹ  ɡɦɿɧɚɦ  ɤɥɿɦɚɬɭ   ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ  ɡɦɿɧɚɦ 
ɤɥɿɦɚɬɭ  ɿɧɞɟɤɫ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ  

 
Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɜɠɞɢ  ɚɥɟ ɧɟ ɬɚɤ ɲɜɢɞɤɨ  

ɹɤ  ɡɚɪɚɡ  Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɫɬɚɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɬɟ  ɳɨ ɡɦɿɧɚ ɤɥɿɦɚɬɭ  ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɋɿɱ ɭ ɬɿɦ  ɳɨ ɥɸɞɫɬɜɨ ɧɚɜɱɢɥɨɫɶ ɜɢɥɭɱɚɬɢ ɡ ɧɚɞɪ 
ɡɟɦɥɿ  ɬɨɧɢ  ɜɢɤɨɩɧɨɝɨ  ɩɚɥɢɜɚ   ɡɚɞɥɹ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɬɟɩɥɚ  ɣ  ɟɧɟɪɝɿʀ   ȼɢɤɨɩɧɟ 
ɩɚɥɢɜɨ± ɜɭɝɥɟɰɶ   ɹɤɢɣ  ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɜɫɹ  ɜ  ɪɨɫɥɢɧɚɯ  ɿ  ɬɜɚɪɢɧɚɯ   ɚ  ɡɝɨɞɨɦ  ± ɩɿɞ 
ɡɟɦɥɟɸ  ɦɿɥɶɣɨɧɢ  ɪɨɤɿɜ   ɋɩɚɥɸɜɚɧɧɹ  ɜɭɝɿɥɥɹ   ɧɚɮɬɢ   ɝɚɡɭ  ɜ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ   ɩɨɜɟɪɧɭɥɢ  ɡɚ  ɧɟɜɟɥɢɤɭ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɱɚɫɭ  ɞɨɫɢɬɶ  ɜɟɥɢɤɭ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɚɪɧɢɤɨɜɢɯ  ɝɚɡɿɜ  ɡɧɨɜ  ɞɨ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ   ɬɢɦ  ɫɚɦɢɦ  ɩɨɪɭɲɢɜɲɢ  ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ   Ɂɚ  ɞɚɧɢɦɢ ɈɈɇ   ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ  ɋɈ2 (ppm   ɭ  ɬɪɚɜɧɿ       
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ɪɨɤɭ ɞɨɫɹɝɥɚ        ppm  ɱɚɫɬɨɤ ɧɚ  ɦɥɧ    ȼɦɿɫɬ ɋɈ2 ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɨɞɢɧ  ɜɿɞ  ɨɞɧɨɝɨ  ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɛɚɝɚɬɶɨɯ  ɪɨɤɿɜ   Ȼɿɥɶɲɟ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ  ɜɭɝɥɟɰɸ  ± ɫɢɥɶɧɿɲɟ  ɩɚɪɧɢɤɨɜɢɣ  ɟɮɟɤɬ  ± ɛɿɥɶɲɟ  ɬɟɩɥɚ 
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɩɥɚɧɟɬɿ   ɹɤɚ  ɧɚɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ   Ɂɚ  ɨɫɬɚɧɧɿ      ɪɨɤɿɜ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ     ɋ  ɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɿɱɧɹ ɿ ɥɸɬɨɝɨ ± ɧɚ  ±2 ɋ  

ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ ɩɨɦɿɬɧɿ ɜɠɟ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ  Ɂ      ɪɨɤɭ      ɦɥɧ  
ɥɸɞɟɣ  ɛɭɥɢ  ɡɦɭɲɟɧɿ  ɩɨɤɢɧɭɬɢ  ɫɜɨʀ  ɞɨɦɿɜɤɢ  ɱɟɪɟɡ  ɧɚɫɥɿɞɤɢ  ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɚɛɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɹɜɢɳ ± ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ  ɡɚɫɭɯ  ɩɨɜɟɧɿɜ  
ɡɥɢɜ   ɩɨɠɟɠ   ɡɫɭɜɿɜ   ɨɛɜɚɥɿɜ   ɩɪɨɫɚɞɤɢ  ɡɟɦɧɨʀ  ɩɨɜɟɪɯɧɿ   ɭɪɚɝɚɧɿɜ   ɫɧɿɝɨɩɚɞɿɜ  
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɹ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ   ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɿɜ  ɬɨɳɨ        ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ  ɠɢɜɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ  ɧɚ  Ɂɟɦɥɿ  ± ȼɟɥɢɤɨɝɨ  Ȼɚɪ¶ɽɪɧɨɝɨ  ɪɢɮɭ  ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ  Ɍɢɯɨɝɨ  ɨɤɟɚɧɭ   ɹɤɢɣ  ɩɨɝɥɢɧɚɽ  ɛɿɥɶɲɭ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ  ɝɚɡɭ  
ɧɿɠ  ɞɟɪɟɜɚ   Ɂɚ  ɨɫɬɚɧɧɿ      ɪɨɤɿɜ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ  ɡɛɢɬɤɢ  ɜɿɞ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɿɜ 
ɞɨɫɹɝɥɢ  ɩɨɡɧɚɱɤɭ  ɜ     ɬɪɢɥɶɣɨɧɢ  ɞɨɥɚɪɿɜ   ȼ  ɍɤɪɚʀɧɿ  ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ  ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɡɦɿɧ ɽ  ɩɨɠɟɠɿ  ɥɿɫɿɜ ɿ ɬɨɪɮ¶ɹɧɢɤɿɜ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ  
ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɹɱɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɨɩɚɞɿɜ ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɩɨɫɭɯɢ  ɫɧɿɝ ɬɚ ɝɪɚɞ ɜɥɿɬɤɭ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɫɧɿɝɭ  ɜɡɢɦɤɭ         ± 2020 ɪɪ     ɩɨɜɟɧɿ  ɬɚ  ɩɨɫɭɯɢ  ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ   ɚ  ɜɢɤɢɞɢ  ɜɿɞ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ɬɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɚɝɪɨɠɭɸɬɶ ɡɞɨɪɨɜ¶ɸ ɥɸɞɟɣ  ɹɤɿ ɞɢɯɚɸɬɶ ɰɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ  Ɂɝɿɞɧɨ 
ɞɚɧɢɯ ɡɜɿɬɭ ȿɤɨɞɿʀ  ȼɨɞɚ ɛɥɢɡɶɤɨ   ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɿɞ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɦɨɪɹ 
ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɇɚ      ɪɿɤ   ɫɥɿɞ 
ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɥɨɳɟɸ ɦɚɣɠɟ     ɦɥɧ  ɝɚ  ɩɨɧɚɞ     ɬɢɫ  ɝɚ 
ɛɟɡ ɜɨɞɨɣɦ   ɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɝɨɧɿɜ ɦɨɪɹ ± ɞɨ     ɦɥɧ  ɝɚ  ɛɥɢɡɶɤɨ     ɦɥɧ  ɝɚ 
ɛɟɡ  ɜɨɞɨɣɦ    ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɡɚɡɧɚɸɬɶ  Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ  ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ  Ʉɪɢɦ 
 ɩɿɜɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɭ  ɬɚ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ  ɪɚɣɨɧ ɦɿɠ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦ 
ɥɢɦɚɧɨɦ ɬɚ Ɍɟɧɞɪɿɜɫɶɤɨɸ ɡɚɬɨɤɨɸ  ɞɨɥɢɧɚ ɝɢɪɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱦɧɿɩɪɚ   ɣ Ɉɞɟɫɶɤɚ 
ɨɛɥɚɫɬɶ  ɞɟɥɶɬɚ Ⱦɭɧɚɸ  [10]  əɤɳɨ ɧɟ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɢɞɿɜ ɩɚɪɧɢɤɨɜɢɯ 
ɝɚɡɿɜ   ɬɨ  ɜɠɟ  ɱɟɪɟɡ      ɪɨɤɿɜ  ɦɨɠɭɬɶ  ɛɭɬɢ  ɡɚɬɨɩɥɟɧɿ  ɱɚɫɬɤɨɜɨ      ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɦɿɫɬɚ  ɿ  ɩɨɜɧɿɫɬɸ  ±     ɫɟɥɚ   Ɉɤɪɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɜɢɤɢɞɿɜ 
ɩɚɪɧɢɤɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ  ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ  

Ɂɚɞɥɹ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɜɥɚɞɢ  ɚɤɬɢɜɿɫɬɢ ɪɭɯɭ ([WLQFLRQ 5HEHOOLRQ   Ȼɭɧɬ 
ɩɪɨɬɢ  ɜɢɦɢɪɚɧɧɹ     ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ  ɜ        ɪɨɰɿ  ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɦɢ  ɜɱɟɧɢɦɢ   ɡɚɤɥɢɤɚɽ 
ɭɪɹɞ  ɨɝɨɥɨɫɢɬɢ  ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ  ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɣ  ɫɬɚɧ   ɳɨɛ  ɜɠɟ  ɞɨ        ɪɨɤɭ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɤɢɞɢ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ ɞɨ ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɩɨɡɧɚɱɤɢ  ɒɜɟɞɫɶɤɚ ɲɤɨɥɹɪɤɚ 
Ƚɪɟɬɚ  Ɍɭɧɛɟɪɝ  ɭ        ɪɨɰɿ  ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ  ɪɭɯ   Fridays for future   ɡ  ɝɨɥɨɜɧɨɸ 
ɦɟɬɨɸ  ± ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɉɚɪɢɡɶɤɭ  ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɭ  ɭɝɨɞɭ  ɬɚ  ɡɦɟɧɲɢɬɢ  ɜɢɤɢɞɢ   ɡɚɜɚɞɢɬɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ  ɧɚ     2 ɋ  ɭ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ  ɡ  ɞɨɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ     ɜɟɪɟɫɧɹ      ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɣɲɨɜ ɧɚɣɦɚɫɨɜɿɲɢɣ  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɦɚɪɲ ɡɚ ɤɥɿɦɚɬ   ɡɿɛɪɚɜɲɢ ɛɿɥɶɲɟ      ɥɸɞɟɣ   
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Ɉɛɢɪɚɸɱɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ  ɫɥɿɞ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɛɿɨɫɮɟɪɭ  ɩɚɦ¶ɹɬɚɸɱɢ ɩɪɨ ɬɟ  ɳɨ ɫɚɦɟ ɥɸɞɢ ɽ 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɪɭɲɿɽɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  ɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɢ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ  ɜɿɞ  ɫɬɚɧɭ  ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ   Ɉɫɧɨɜɨɸ  ɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ  ɩɨɥɿɬɢɤɢ  ɬɚ  ɜɿɪɧɢɯ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ  ɞɚɥɶɧɨɝɥɹɞɧɢɯ  ɪɿɲɟɧɶ  ɽ  ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ   ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɫɬɚɧ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɬɚ  ɪɿɜɟɧɶ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɤɪɚʀɧɢ  ɫɟɪɟɞ  ɿɧɲɢɯ  ɞɟɪɠɚɜ 
ɫɜɿɬɭ   ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ  ɤɥɚɫɬɟɪɚɦɢ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ   ɦɨɠɥɢɜɨ  ɡɚɜɞɹɤɢ  ȱɧɞɟɤɫɭ  ɫɬɚɧɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ± ȱɋɇɋ (Environmental Performance Index ± EPI   ɍ 
ɞɨɤɥɚɞɿ    ɡɚ        ɪɿɤ   ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ  ȯɥɶɫɶɤɢɦ  ɰɟɧɬɪɨɦ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɩɪɚɜɚ  ɬɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ  ɩɪɢɫɭɬɧɿ      ɤɪɚʀɧ  ɨɰɿɧɟɧɿ ɡɚ    ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɞɟɫɹɬɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ   ɳɨ  ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ  ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ        ɬɚ  ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ          ȼɿɡɶɦɟɦɨ  ɞɨ  ɩɪɢɤɥɚɞɭ  ɹɤɿɫɬɶ  ɩɨɜɿɬɪɹ  ɹɤ  ɫɤɥɚɞɨɜɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ   Ⱦɚɧɿ  ɳɨɞɨ  ɹɤɨɫɬɿ  ɩɨɜɿɬɪɹ  ɜ  ɤɪɚʀɧɚɯ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ  ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɬɪɶɨɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ   ɊɆ      ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɬɜɟɪɞɿ  ɜɢɞɢ  ɩɚɥɢɜɚ   ɨɡɨɧɨɜɢɣ 
ɜɩɥɢɜ   ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ  ɞɚɧɿ  ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ  ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɚ  ɭɥɶɬɪɚɞɢɫɩɟɪɫɧɢɦɢ 
ɱɚɫɬɤɚɦɢ   ɊɆ       Ⱦɨ  ɫɤɥɚɞɭ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ  ɜɯɨɞɹɬɶ  ɹɤ  ɬɜɟɪɞɿ  ɜɭɝɥɟɰɟ- ɚɛɨ 
ɦɟɬɚɥɨɽɦɤɿɫɧɿ  ɦɿɤɪɨɱɚɫɬɢɧɤɢ   ɩɢɥ   ɬɚɤ  ɿ  ɞɪɿɛɧɿ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ  ɪɿɞɢɧɢ  ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɿɞ    ɧɦ ɞɨ     ɦɤɦ  ɑɟɪɟɡ ɪɨɡɦɿɪ ɱɚɫɬɤɢ ɡ ɥɟɝɤɿɫɬɸ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ 
ɥɟɝɟɧɿ  ɥɸɞɢɧɢ  ɿ  ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ  ɜ  ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ   ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ  ɯɪɨɧɿɱɧɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ   ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ  ɫɬɚɧɭ  ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ   ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ  ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ  ɠɢɬɬɹ  
Ⱦɚɧɿ  ɳɨɞɨ  ɰɶɨɝɨ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ  ɜ  ɭ  Ʉɢɽɜɿ  ɜ  ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ  ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɽɸ  ɹɤɨɫɬɿ  ɩɨɜɿɬɪɹ  Ⱦɍ  ©ȱȽɁ  ɿɦ   Ɉ Ɇ   Ɇɚɪɡɽɽɜɚ 
ɇȺɆɇɍª  Ɇɚɥ     

 

Ɇɚɥ     ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɚ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ  ɊɆ     ɭ  ɦ   Ʉɢʀɜ  ɡɚ  ɤɜɿɬɟɧɶ        ɪɨɤɭ  
Ⱦɚɧɿ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  ɪɟɫɭɪɫɭ   ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ  ɫɚɣɬɭ  Ⱦɍ   ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜ ɹ ɿɦɟɧɿ Ɉ Ɇ  Ɇɚɪɡɽɽɜɚ ɇȺɆɇɍ >  @  
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ɋɢɬɭɚɰɿɹ  ɡ  ɹɤɿɫɬɸ  ɩɨɜɿɬɪɹ  ɜ  Ʉɢɽɜɿ  ɭ  ɤɜɿɬɧɿ        ɪɨɤɭ  ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɚ   ɯɨɱɚ 
ɚɧɚɥɿɡ  ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ  ɭ  ɱɚɫ  ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ  ɤɚɪɚɧɬɢɧɭ  ɬɚ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ   ɡɚɱɢɧɟɧɢɯ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ  ɦɿɫɰɶ  ɿ  ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɧɞɟɦɿʀ ɤɨɪɨɧɚɜɿɪɭɫɧɨʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ         &29,'-      ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨʀ  6$56-CoV-    ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɿ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ  ɊɆ     ɜɫɟ  ɨɞɧɨ  ɡɧɚɱɧɨ  ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ  ȼɈɈɁ  ɳɨɞɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ  ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ  

 

 

Ɇɚɥ     Ɋɚɧɝ  ɬɚ  ɨɰɿɧɤɚ  ɍɤɪɚʀɧɢ  ɳɨɞɨ  ɹɤɨɫɬɿ  ɩɨɜɿɬɪɹ   ɚ  ɫɚɦɟ ± ɜɦɿɫɬɭ 
ɞɪɿɛɧɨɞɢɫɩɟɪɫɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɊɆ  5 (ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ 

ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨ ȱɋɇɋ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ȯɥɶɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ  ɡɚ      

ɬɚ      ɪɨɤɢ >  @ ) 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ      ɪɿɤ  ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ȯɥɶɫɶɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 

ɬɚ  ɩɨɥɿɬɢɤɢ   ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ  ɹɤɨɫɬɿ  ɩɨɜɿɬɪɹ   ɚ  ɫɚɦɟ ± ɜɦɿɫɬɭ  ɞɪɿɛɧɨɞɢɫɩɟɪɫɧɢɯ 
ɱɚɫɬɨɤ  ɊɆ     ɍɤɪɚʀɧɚ  ɦɚɽ       ɪɚɧɝ        ± ɭ        ɪɨɰɿ   ɡɿ       ɤɪɚʀɧ  ɫɜɿɬɭ  
ɨɰɿɧɤɨɸ ȿɊȱ ± 30,6 (64,21 ± ɭ      ɪɨɰɿ   ɿ  ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ  ɨɰɿɧɰɿ ȿɊȱ  ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ     
ɪɨɤɿɜ  ɭ        ɛɚɥɿɜ  ɡɿ       ɦɨɠɥɢɜɢɯ  [11]   Ɂɚ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ  ɡɚ     ɩɟɪɿɨɞɢ   ɛɚɱɢɦɨ  ɡɧɚɱɧɟ  ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ  ɹɤɨɫɬɿ  ɩɨɜɿɬɪɹ        ɪɨɤɭ  
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ       ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ      ɪɨɰɿ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɜɫɿɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɣ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ȱɋɇɋ ɩɨɫɿɥɚ ɥɢɲɟ     ɩɨɡɢɰɿɸ ɡɿ     ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ  ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ  
ɡɚ  ɨɧɨɜɥɟɧɢɦɢ  ɞɚɧɢɦɢ         ɍɤɪɚʀɧɚ  ɦɚɽ  ɜɠɟ      ɪɚɧɝ   ɬɨɛɬɨ  ɧɚ      ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɩɨɤɪɚɳɢɥɚ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ  ɩɨɤɚɡɧɢɤ  ɿɧɞɟɤɫɭ  ɫɬɚɧɭ  ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ      ɪɨɤɭ  Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ  ɩɭɧɤɬɿɜ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɩɪɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ  ɛɚɥɚɧɫɭ  ɩɨɬɪɟɛ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ   ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɝɪɟɫɭ  ɬɚ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɿ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  

Ɉɞɧɢɦ  ɿɡ  ɲɥɹɯɿɜ  ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ  ɤɪɢɡɢ  ɦɿɫɬ  ± ɽ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ  ɞɠɟɪɟɥ  ɟɧɟɪɝɿʀ   ȼȾȿ   ɡɚɜɞɹɤɢ  ɫɨɧɹɱɧɢɦ  ɩɚɧɟɥɹɦ   ɜɿɬɪɹɤɚɦ  ɍ 
ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɨɦɭ  ɦɿɫɬɿ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɳɨ  ɛɭɥɨ  ɭɬɜɨɪɟɧɟ  ɩɿɫɥɹ  ɜɢɛɭɯɭ  ɧɚ  ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ 
ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɰɿ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ  ɭ        ɪɨɰɿ   ± ɋɥɚɜɭɬɢɱɿ   ɫɬɜɨɪɢɥɢ  ɩɟɪɲɢɣ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ  ɋɨɧɹɱɧɟ ɦɿɫɬɨ   

ȼɭɝɿɥɶɧɿ  ɪɟɝɿɨɧɢ  ɦɚɸɬɶ  ɩɪɨɣɬɢ  ɩɪɨɰɟɫ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɜɿɞ  ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ 
ɦɿɫɬɚ  ɚɛɨ  ɦɨɧɨɦɿɫɬɚ   Ȼɿɥɶɲɟ       ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ  ɭɤɪɚʀɧɰɿ  ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ  ɜɿɞ 
ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ  ɯɨɱɚ    ɡ    ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɲɚɯɬ ɽ ɡɛɢɬɤɨɜɢɦɢ  ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɪɢɬɬɹ 
ɲɚɯɬ   ɥɸɞɢ  ɦɚɸɬɶ  ɨɬɪɢɦɚɬɢ  ɧɨɜɭ  ɪɨɛɨɬɭ   ɪɚɧɧɿɣ  ɜɢɯɿɞ  ɧɚ  ɩɟɧɫɿɸ   ɦɨɥɨɞɶ  ± 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ  ɞɥɹ  ɨɫɜɿɬɢ   ɚ  ɦɨɧɨɦɿɫɬɚ   ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ  ɞɥɹ  ɫɯɨɞɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɦɚɸɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ   

ȼɟɥɢɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ  ɦɚɸɬɶ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɲɬɪɚɮɢ ɡɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɤɢɞɿɜ  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɡɦɟɧɲɢɬɢ 

ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ  ɡɪɨɛɢɬɶ ɦɿɫɬɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿɲɢɦ ɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ   

Ɉɬɠɟ   ɫɬɚɥɢɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɧɟ  ɽ  ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ   ȼɿɧ  ɦɚɽ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ  ɧɟ  ɥɢɲɟ 
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ   ɚ  ɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ  ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ   Ɋɨɡɜɢɬɨɤ  ɦɚɽ  ɛɭɬɢ  ɪɭɯɨɦ   ɹɤɢɣ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ  ɡɦɿɧɢ   ɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ  ɧɨɜɭ   ɤɪɚɳɭ  ɹɤɿɫɬɶ  ɍ  ɫɬɚɥɨɦɭ ɦɿɫɬɿ  ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɭ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ   ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ  ɣ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ  ɧɚɩɪɹɦɚɯ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɸɬɶ  ɛɭɬɢ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ  ɧɚ  ɬɪɢɜɚɥɢɣ  ɩɟɪɿɨɞ   ɬɨɛɬɨ  ± ɦɚɬɢ  ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ  ɜɢɫɨɤɿ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ-ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ   ɋɬɚɥɟ  ɦɿɫɬɨ   ɳɨ  ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ   ɦɚɽ  ɦɚɬɢ 
ɱɿɬɤɭ  ɫɯɟɦɭ   ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɭ  ɭ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿɣ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ   ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ  ɜɿɞ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ  ɹɤɨɫɬɿ   ɡɛɨɪɭ  ɞɚɧɢɯ   ʀɯ  ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  ɣ  ɚɧɚɥɿɡɭ   ɬɚ  
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ± ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ   -  ɪɨɤɿɜ   ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɟ   -10 
ɪɨɤɿɜ  ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ    -   ɪɨɤɿɜ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ   
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Ʉ   ɄɇɍȻȺ  ± 2015. ± 160 ɫ  

15. ɉɪɢɦɚɥɟɧɧɵɣ  Ⱥ Ⱥ    ɋɨɥɨɞɨɜ  ȼ ȼ    Ʉɥɸɲɧɢɱɟɧɤɨ  ȿ ȿ   Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɚɫɩɟɤɬɵ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɷɤɨɩɨɥɢɫɨɜ  Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  Ʉ   ɄɇɍȻȺ        - ʋ     ± ɋ      - 280. 

16.  ɋɬɚɥɢɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ  ɪɟɝɿɨɧɭ   ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ  ɚɫɩɟɤɬɢ   ɦɨɧɨɝɪ     
Ɉ Ɏ  ɇɨɜɿɤɨɜɚ  Ɉ ȱ  Ⱥɦɨɲɚ  ȼ ɉ  Ⱥɧɬɨɧɸɤ ɬɚ ɿɧ   ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  ȱɧ-ɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  ± Ⱦɨɧɟɰɶɤ        ± 534 ɫ  

17. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ  ɩɭɧɤɬɨɜ  ɢ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɠɢɥɶɟɦ   ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɞɨɤɥɚɞ ɍɤɪɚɢɧɵ  ɧɚ  ȼɬɨɪɨɣ  ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 
ɈɈɇ ɩɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ  ɏɚɛɢɬɚɬ ȱȱ   ± Ʉ        ± 74 ɫ  

18. https://www.idss.org.ua 
19. əɤ ɞɿɹɬɢ ɞɚɥɿ  ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ ɩɪɨ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɧɥɚɣɧ-

ɤɭɪɫɭ     3URPHWKHXV   81'3  8NUDLQH   '(876&+(  =86$00(1$5%(,7   *,=  ± 
ɱɟɪɜɟɧɶ         https://courses.prometheus.org.ua/ 

20. əɤ  ɞɿɹɬɢ  ɞɚɥɿ   ɝɪɨɦɚɞɿ  ɩɪɨ  ɫɬɚɥɢɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɭ    
ȼɍɆonline, UNDP Ukraine, DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT, GIZ  ± ɬɪɚɜɟɧɶ 
2020. // https://vumonline.ua/course 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

Ɉɫɢɩɟɧɤɨ  ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ   ɚɫɩɢɪɚɧɬ  ɤɚɮɟɞɪɵ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. 

Ʉɥɸɲɧɢɱɟɧɤɨ ȿɜɝɟɧɢɣ ȿɥɢɫɟɟɜɢɱ  ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ  ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
ɤɚɮɟɞɪɵ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, Ʉɢɟɜɫɤɢɣ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. 
ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ȼ  ɪɚɛɨɬɟ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ  ɨɫɧɨɜɧɵɟ  ɩɪɢɱɢɧɵ  ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ  ɤɥɢɦɚɬɚ  ɜ  ɦɢɪɟ  ɢ 
ɍɤɪɚɢɧɟ   ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɵ  ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ   ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ  ɢ  ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ  ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ  ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ  ȼ 
ɫɬɚɬɶɟ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ  ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ  ɊɆ     ɜ  Ʉɢɟɜɟ  ɡɚ 
ɚɩɪɟɥɶ        ɝɨɞɚ  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɫɞɟɥɚɧɨ  ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ  ɂɧɞɟɤɫɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ  ɂɋɇɋ  ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ      ɢ      ɝɨɞɨɜ  
ɍɞɟɥɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɂɋɇɋ ɢ ɪɚɧɝɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɦɢɪɚ      ɢ      ɝɨɞɨɜ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ   ɤɥɢɦɚɬ   ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ  ɤɥɢɦɚɬɚ   ɡɨɧɵ  ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ  
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɝɨɪɨɞɨɜ  ɍɤɪɚɢɧɵ   ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ  ɤɥɢɦɚɬɚ   ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ  ɤ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ  ɤɥɢɦɚɬɚ   ɢɧɞɟɤɫ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ  ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ  
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Influence of natural and climatic conditions quality population life. 
There are many factors that have an impact on the conditions of people's 

existence: administrative and political, economic development, cultural and moral 
level of society, etc. The last century actualized another vital factor. It is the 
ecological crisis of the planet. Community development is accompanied by an 
obvious conflict combination progress and regress. 
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The temperature on the Earth planet was constantly changing, but not so fast, 
like now. Remaining ten years become obvious those, that there is a change to the 
climate and one of the head global problems. Carbon - in coal, which accumulated in 
plants and animals, and then - under the land during million years. Burning coal, oil, 
gas on an industrial scale increases greenhouse gas emissions into the environment. 
As a result, this leads to tremendous climate changes on the planet. This leads to 
changes within countries, cities, animals, people. 

The paper considers the main causes of climate fluctuations in the world and 
Ukraine, predicted possible economic, environmental, economic and political 
consequences of changes in natural and climatic conditions and proposed possible 
solutions to the problem. The article analyzes the average daily concentrations of 
PM2.5 in Kiev for April 2020, and also makes a comparative description of the 
Environmental Performance Index ± EPI of Ukraine according to the data of 2018 
and 2020. Attention is paid to the comprehensive assessment of the EPI and the rank 
of Ukraine in comparison with other countries of the world in 2018 and 2020. 

The principles of cities' economic subsystems with sustainable development and 
human potential are described in the article. The authors consider problems and 
objectives of social subsystem. The main directions of ecological subsystem 
development are determined. 

Key words: climate; climate change; flood zones; formation of sustainable 
development of Ukrainian cities; adaptation to climate change; adaptation to climate 
change; Environmental Performance Index; sustainable development; settlements; 
sustainable urban development; human potential; resource availability; resource 
constraints. 
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ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ  ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦɟɧɿ Ɉ Ɇ  Ȼɟɤɟɬɨɜɚ 
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ȾɈ ɉɂɌȺɇɇə ȿɎȿɄɌɂȼɇɈȽɈ ɌȺ ɊȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 

ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɉɊɈɆɂɋɅɈȼɂɏ ɌȿɊɂɌɈɊȱɃ 
 

Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɬɚ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ɳɨ  ɦɚɸɬɶ  ɜɢɫɨɤɢɣ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ   ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ  ɨɫɧɨɜɧɿ  ɧɚɩɪɹɦɤɢ  ɳɨɞɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɬɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ  ɡɨɧɚ   ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ 
ɩɚɪɤ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɩɚɪɤ   ɪɟɧɨɜɚɰɿɹ   ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ   ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɚ  ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɹ  
ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ  

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  Ɇɿɫɬɨ ± ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ  ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɿ 

ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  Ɉɞɧɢɦ ɡɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ   ɹɤ  ɜ  ɩɥɚɧɿ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ   ɬɚɤ  ɿ  ɜ  ɩɥɚɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ  

ȼ  ɭɦɨɜɚɯ  ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɪɢɧɤɨɜɨʀ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ   ɡɦɿɧɚɯ  ɭ  ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ  ɭɫɬɪɨʀ  
ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɜɢɦɨɝ  ɞɨ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɜɢɧɢɤɥɢ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɬɚ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  Ȼɚɝɚɬɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ɚɛɨ 
ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ  ɫɜɨɽ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ   ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ  ɰɢɯ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ  ɫɬɚɥɚ  ɩɨɹɜɚ  ɜɿɥɶɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɇɚ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɥɨɳɚɯ 
ɞɿɸɱɢɯ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ  ɧɚ  ɪɿɡɧɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ  ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɥɢɫɶ ɦɚɥɿ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ   ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ  ɫɤɥɚɞɢ   ɛɚɡɢ  ɬɚ  ɿɧɲɿ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɹɤɿ  ɧɟ  ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   

ȼ  ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ  ɩɟɪɿɨɞ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ  ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢɫɶ  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɧɚ  ɨɤɨɥɢɰɹɯ  ɦɿɫɬ   ʀɯ  ɩɿɞ ʀɡɧɿ  ɲɥɹɯɢ   ɩɨɬɭɠɧɿ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ɬɚ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ©ɨɛɪɨɫɬɚɸɬɶª ɠɢɬɥɨɜɨɸ 
ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ  ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɨɧɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɬɨɱɟɧɿ ɠɢɬɥɨɜɨɸ ɡɚɛɭɞɨɜɨɸ  ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɜɨɸ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ   ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɣ  ɜɢɝɥɹɞ   ɫɜɨɽ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ   ɪɿɜɟɧɶ  ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ   ɧɟ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ  ɡ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ 
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ɡɨɧɚɦɢ  ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɦɿɠ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ 
ɫɭɫɿɞɧɿɯ  ɡ  ɧɢɦɢ  ɪɚɣɨɧɿɜ  ɠɢɬɥɨɜɨʀ  ɬɚ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  
ɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɿɫɧɭɸɬɶ  ɫɚɦɿ  ɩɨ  ɫɨɛɿ   ɹɤ  ɩɪɚɜɢɥɨ  ɧɟ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶɫɹ  ɿ  ɧɟ  ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ   ɜ  ɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɱɨɝɨ  ɜɨɧɢ  ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɡɨɧɚɦɢ  ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ  ɿ  ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ  ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨɦɭ  ɿ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬ  

ɋɬɚɽ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ  ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ  ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ  ɬɚ  ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ɜɢɧɢɤɚɽ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ©ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹª 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ   ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ  ʀɯ  ɜ  ɫɤɥɚɞɧɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɦɿɫɬɚ  ɣ  ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ 
ɰɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɦɿɫɬ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ > @  

Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ   ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ  ɛɚɡɨɸ 
ɞɥɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɽ  ɪɨɛɨɬɢ  ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ  ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ  ɬɚ  ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɭ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ-
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ  ɦɿɫɬɚ   ɫɭɱɚɫɧɢɦ  ɧɚɩɪɹɦɚɦ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɦ  ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ   ɹɤɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ  ɜ  ɪɹɞɿ  ɩɪɚɰɶ  ȿ Ȼ  Ⱥɥɚɽɜɚ   ɋ ɉ   Ȼɿɪɸɤ   ȼ ȱ   ȼɟɪɲɢɧɿɧɚ  
Ⱥ ɘ  ȱɥɝɭɧɚɫɚ   ɘ ȼ   Ʌɭɛɟɧɱɟɧɤɨ   Ⱥ Ɇ  Ɋɭɞɧɢɰɶɤɨɝɨ   Ƚ ɉ   ɉɟɬɪɢɲɢɧɚ  
Ⱥ Ɇ  ɉɥɟɲɤɚɧɨɜɫɶɤɨʀ  Ɉ ɋ  ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  

Ɇɟɬɨɸ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ  ɽ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɬɚ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɧɚ  ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ  ɟɬɚɩɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɦɿɫɬ  ɬɚ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɦɿɫɬɨ ± ɰɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ  ɡ  ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ  
ɹɤɿ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ  ɡ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɸ   ɳɨ  ɫɬɢɯɿɣɧɨ  ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ   ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ   ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦ  ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ  ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ   ɳɨ  ɦɿɫɬɨ  ± ɫɤɥɚɞɧɢɣ  ɨɛ¶ɽɤɬ  ɿ  ɧɟ  ɦɨɠɧɚ  ɡɭɩɢɧɢɬɢ  ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧ ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ  

ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ  ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɦɿɫɬ  ɜ  ɛɿɥɶɲɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ  ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɿ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   ʀɯ 
ɜɡɚɽɦɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ  ɍ  ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ  ɛɭɥɚ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɯ  ɩɪɨɦɪɚɣɨɧɚɯ  ɩɪɨɦɡɨɧɚɯ   ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ   ɫɤɨɨɩɟɪɨɜɚɧɿ  ɡ  ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɦɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɦ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ   ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ  ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ  
ɇɟɜɟɥɢɤɿ  ɝɪɭɩɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ  ɿ  ɨɤɪɟɦɿ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ  ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢɫɹ  ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɫɟɥɶɛɢɳɧɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ  

ȼ  ɯɨɞɿ  ɪɟɮɨɪɦ  ɿ  ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɪɢɧɤɨɜɢɯ  ɜɿɞɧɨɫɢɧ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɪɨɡɪɢɜɭ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɪɨɡɩɚɞɭ  ɋɊɋɊ  ɜɿɞɛɭɜɫɹ  ɫɩɚɞ  ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ 
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ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ   ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ  ɧɚ  ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ  ɿ 
ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɜɿɞ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ   

ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ  ɨɛɫɹɝɿɜ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ   ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ  ɬɚ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ  ɬɪɭɞɧɨɳɿ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ   ɫɬɢɯɿɣɧɚ  ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ  ɡɚɜɨɞɿɜ  ɿ  ɮɚɛɪɢɤ   ɱɚɫɬɚ  ɡɦɿɧɚ  ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ  ɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ  ɩɪɢɡɜɟɥɢ  ɞɨ  ɡɚɫɬɨɸ  ɣ  ɪɭɣɧɚɰɿʀ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ʀɯ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   

ɇɟ  ɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɬɟ   ɳɨ  ɛɚɝɚɬɨ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ  ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ  ɫɜɨɽ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɚɛɨ  ɡɧɚɱɧɨ  ɫɤɨɪɨɬɢɥɢ  ɫɜɨɸ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  ɹɤ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢ   ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɰɢɯ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ   ɡɚɡɜɢɱɚɣ  ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɿ  ɩɚɪɤɚɧɚɦɢ   ɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɿɫɬ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ > @   

ȼɟɥɢɱɟɡɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ  ʀɯ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɦɭ  ɡɧɚɱɟɧɧɸ  ɣ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ  ɬɚ  ɩɨɝɚɧɨ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ  ɧɚ  ɟɤɨɥɨɝɿɸ  
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɚɯ  ȼɢɯɨɞɿɜ ɡ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ  ɬɨɦɭ ɤɨɠɟɧ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ  

ȯ ɤɿɥɶɤɚ ɲɥɹɯɿɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɉɟɪɲɢɣ ɲɥɹɯ ± 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɣɨɝɨ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɲɥɹɯ ± ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  

Ɂɚɪɚɡ  ɿɫɧɭɸɬɶ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ  ɧɚɩɪɹɦɤɢ  ɳɨɞɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɬɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  

ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ  ɩɚɪɤ  Ɂɝɿɞɧɨ  ȾȻɇ  Ȼ    -         ɭ  ɫɤɥɚɞɿ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɭ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ  ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ   ɭ  ɦɟɠɚɯ  ɹɤɨʀ  ɭɱɚɫɧɢɤɢ  ɦɨɠɭɬɶ  ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  ɭ  ɫɮɟɪɿ  ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɬɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɭ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  ɧɚ  ɭɦɨɜɚɯ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ©ɉɪɨ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ ɩɚɪɤɢª  ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ   

ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ ɦɨɠɟ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ  ɞɿɥɹɧɤɚɯ   ɣɨɝɨ  ɩɥɨɳɚ  ɩɨɜɢɧɧɚ  ɛɭɬɢ ɜɿɞ      ɞɨ       ɝɚ   ɉɚɪɤ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ    ɪɨɤɿɜ >    @  

ɉɟɪɲɿ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ  ɩɚɪɤɢ  ɛɭɥɢ  ɫɬɜɨɪɟɧɿ  ɭ  Ɂɚɯɿɞɧɿɣ  ȯɜɪɨɩɿ  ɬɚ  ɋɒȺ  ɳɟ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ  ;,;  ± ɩɨɱɚɬɤɭ  ;;  ɫɬɨɪɿɱɱɹ   ɉɟɪɲɢɦ  ɭ  ɫɜɿɬɿ  ɜɿɞɤɪɢɬɨ 
Ɍɪɚɮɮɨɪɞɫɶɤɢɣ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ  ɩɚɪɤ   7UDIIRUG  3DUN    ɹɤɢɣ  ɛɭɥɨ  ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ 
ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ  ©6KLSFDQDO  DQG  'RFNVª  ɩɨɛɥɢɡɭ  Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɚ  ɭ        ɪ    ɍ  ɋɒȺ 
ɩɟɪɲɢɣ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ ɪɨɡɦɿɫɬɢɜɫɹ ɛɿɥɹ ɑɢɤɚɝɨ ɭ      ɪ  ȼ Ⱥɡɿʀ ɩɟɪɲɢɣ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ ɜ ɋɿɧɝɚɩɭɪɿ ɭ     ɪ  > @  

ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ ɩɚɪɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭ   -ɯ ɪɨɤɚɯ  Ɂɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ  ɪɹɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɩɚɪɤɿɜ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  Ɍɚɤ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ ɩɚɪɤɢ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ  ɪɟɝɿɨɧɿɜ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɍ  ɞɟɹɤɢɯ 
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ɪɟɝɿɨɧɚɯ  ɛɭɥɢ  ɩɪɢɣɧɹɬɿ  ɨɤɪɟɦɿ  ɞɟɬɚɥɶɧɿ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ  ɬɚ  ɿɧɲɿ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ  ɳɨɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɧɚ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ      ɪ  
ɪɿɲɟɧɧɹɦ  ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ  ɨɛɥɚɫɧɨʀ  ɪɚɞɢ  ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ  ©ɉɪɨɝɪɚɦɭ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ©Ɋɨɝɚɧɶªª ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ >    @  

Ȼɥɢɡɶɤɢɦ  ɩɨɧɹɬɬɹɦ  ɞɨ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɚɪɤɭ  ɽ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ  ɡɨɧɚ  
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ʀɯ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɽɞɢɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɭɥɭ ɨɪɟɧɞɚɬɨɪɿɜ  ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
[8]. 

Ɂɚ Ʌ ə  Ȼɟɧɨɜɫɶɤɨɸ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɽ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ  ɡɟɦɥɿ   ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɤɟɪɭɸɱɚ  ɤɨɦɩɚɧɿɹ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ  ɭɦɨɜ   Ⱥɜɬɨɪ  ɜɢɞɿɥɹɽ  ɪɹɞ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ  ɨɡɧɚɤ  ɬɚ 
ɡɝɪɭɩɨɜɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ > @  

 ɡɚ  ɬɢɩɨɦ  ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ   Ƚɝɪɿɧɮɿɥɞ  ± ɰɟ  ɧɨɜɿ  ɩɚɪɤɢ  
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ  ɡ  ɧɭɥɹ   Ȼɪɚɭɧɮɿɥɞ  ± ɰɟ  ɫɬɚɪɿ   ɳɨ  ɜɢɧɢɤɥɢ  ɧɚ  ɦɿɫɰɿ  ɤɨɥɢɲɧɿɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɨɧ   

 ɡɚ ɩɪɚɜɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿ   
 ɡɚ ɝɚɥɭɡɟɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ   
 ɡɚ ɫɬɚɬɭɫɨɦ  ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ  ɡɿ ɫɬɚɬɭɫɨɦ 

ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɽɤɬɭ  ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ   
 ɡɚ  ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ  ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ   ɜ  ɦɟɠɚɯ  ɨɞɧɨɝɨ  ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɭ  ɬɚ 

ɦɿɠɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɿ   
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ  ɨɤɪɭɝɢ  ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɨɤɪɭɝɢ 

± ɰɟ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ  ɡɨɧɢ-ɫɢɫɬɟɦɢ   ɞɥɹ  ɹɤɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɜɢɫɨɤɚ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ  ɦɚɥɢɯ  ɿ  ɫɟɪɟɞɧɿɯ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ  ɡ  ɹɜɧɨ  ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ  

Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɰɹ  ɿɞɟɹ  ɨɬɪɢɦɚɥɚ  ɜ  ȱɬɚɥɿʀ   ɳɨ  ɫɥɚɜɢɬɶɫɹ  ɫɜɨʀɦɢ 
ɪɟɦɿɫɧɢɱɢɦɢ  ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ  ɿ  ɜɢɫɨɤɨɸ  ɹɤɿɫɬɸ  ɭ  ɜɢɩɭɫɤɭ  ɫɤɥɚɞɧɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɫɢɫɬɟɦ  

ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ  ɨɤɪɭɝɢ  ɜɢɧɢɤɥɢ  ɜ  ȱɬɚɥɿʀ  ɜ  ɩɟɪɿɨɞ  ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ  ɪɨɫɬɭ  ɿ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  ɜ    -ɬɿ    -ɬɿ  ɪɨɤɢ   ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ  ɫɩɪɢɹɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ [10]. 

Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ  ,6ɌȺɌ   
©ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ  ɨɤɪɭɝ  ± ɰɟ  ɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ  ɨɞɢɧɢɰɹ  ɧɚ  ɥɨɤɚɥɶɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ  ɞɟ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɞɟɹɤɟ ɱɢɫɥɨ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ  
ɳɨ  ɤɨɨɩɟɪɭɸɬɶɫɹ  ɨɞɢɧ  ɡ  ɨɞɧɢɦ  ɞɥɹ  ɭɱɚɫɬɿ  ɜ  ɨɞɧɨɦɭ  ɿ  ɬɨɦɭ  ɠ  ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿª [11]  ȼɩɟɪɲɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɨɤɪɭɝɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɛɭɥɨ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɟ  ɜ  ȱɬɚɥɿʀ  ɭ        ɪ   ɜ  ɡɚɤɨɧɿ  ©ɉɪɨ  ɡɚɯɨɞɢ  ɫɩɪɢɹɧɧɹ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɥɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚª   

ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ  ɨɤɪɭɝɢ  ɫɬɚɥɢ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ   ɩɟɪɲ  ɡɚ 
ɜɫɟ ɦɚɥɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ  ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ɚɥɟ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɞɥɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ  ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɜɿɞɜɨɞɢɥɚɫɹ ɜɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ  

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɩɚɪɤɢ  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɩɚɪɤɢ  ɽ  ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ 
 ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɢ   ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ  ɳɨ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ  ɡ  ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  ɬɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɰɿɥɿɫɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ  
ɧɚɭɤɨɜɿ  ɰɟɧɬɪɢ   ɨɮɿɫɢ  ɬɚ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ   ɨɛ¶ɽɤɬɢ  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ   ɫɟɪɿɣɧɨɝɨ  
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ   ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ  [3]   Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ  ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɚɪɤɿɜ  ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ  ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ  ɬɚɤɢɯ  ɩɨɧɹɬɶ  ɹɤ  ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɩɚɪɤª  
©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɪɟɚɥª  ©ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɩɚɪɤª ɿ ©ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɚɪɤª >12]. 

Ɍɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɦɨɠɭɬɶ  ɡɧɚɱɧɨ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ  ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɸ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ  ɬɚ 
ɨɛɫɹɝɨɦ  ɩɨɫɥɭɝ   ɳɨ  ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ   ɦɿɪɨɸ  ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ   ɫɤɥɚɞɨɦ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ   ɍ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɿɜ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ʀɯɧɿ ɬɢɩɢ  

ɚ ± ©ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɢª ± ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ  ɿɧɤɭɛɚɬɨɪ ɛɿɡɧɟɫɭ  ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɝɨɬɟɥɶ 
ɬɨɳɨ   

ɛ  ± ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɩɚɪɤɢ  ± ɧɚɭɤɨɜɢɣ   ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ   ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  
ɤɨɧɜɟɪɫɿɣɧɢɣ  ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ  ɛɿɡɧɟɫ-ɩɚɪɤ ɬɨɳɨ  ɬɟɯɧɨɩɨɥɿɫɢ   

ɜ ± ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɤɢ  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ  ɧɚɭɤɨɜɿ  ɩɚɪɤɢ  ɜɬɿɥɸɸɬɶ  ɩɨɲɭɤɨɜɿ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿ  ɿɞɟʀ  ɬɚ 

ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ   
Ɉɞɧɢɦ  ɡ  ɩɟɪɲɢɯ  ɩɚɪɤɿɜ  ɭ  ɫɜɿɬɿ  ɬɚ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ  ɭ  ɋɒȺ  ɽ  ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɶɤɢɣ 

ɧɚɭɤɨɜɢɣ  ɩɚɪɤ   ɹɤɢɣ  ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ  Ʉɪɟɦɧɿɽɜɚ  ɞɨɥɢɧɚ   ɋɢɥɿɤɨɧɨɜɚ  ɞɨɥɢɧɚ   ɚɧɝɥ  
6LOLFRQ 9DOOH\   ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɹɤɢɣ ɨɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ Ʉɪɟɦɧɿɽɜɨʀ ɞɨɥɢɧɢ ɋɒȺ  
ɽ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ɛɿɥɹ Ȼɚɧɝɚɥɨɪɭ ɜ ȱɧɞɿʀ  ɬ  ɡɜ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɦɿɫɬɨ  ɚɧɝɥ  
ElectURQLF &LW\   ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɧɚɞ     ȱɌ ɤɨɦɩɚɧɿɣ  ɞɟ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɧɚɞ    ɬɢɫ  
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ   Ɍɚɤɨɠ   ɞɨ  ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɿɜ   ɦɨɠɥɢɜɨ  ɜɿɞɧɟɫɬɢ  
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ  ɜ  ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ  Ƀɨɝɚɧɧɚ  Ʉɟɩɥɟɪɚ  ɜ  ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɦɭ  ɦɿɫɬɿ  Ʌɿɧɰ  
ɡɚɩɪɨɽɤɬɨɜɚɧɢɣ  ɭ  ɛɸɪɨ  &DUDPHO  $UFKLWHNWHQ   Ⱥɜɫɬɪɿɹ   ɭ        ɪ    ɋɤɨɥɤɨɜɨ 
 ©Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɤɪɟɦɧɿɽɜɚ ɞɨɥɢɧɚª  ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɭ ɉɿɞɦɨɫɤɨɜ¶ʀ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɡ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɬɚ  ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɞɟ      ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɤɨɥɤɨɜɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ 
ɧɚɭɤɢ  ɬɚ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ          ± ɞɥɹ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɡɨɧ   ©ȱɥɥɿɧɨɣɫɶɤɢɣ  ɧɚɭɤɨɜɢɣ  ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɩɚɪɤª   ɹɤɢɣ  ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɬɚ 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ  ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦ  ɋɤɨɤɿ  ɩɥɨɳɟɸ      ɝɚ >  @  

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɩɚɪɤɿɜª  >  @   ɋɟɪɟɞ  ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ  ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɿɜ  ɍɤɪɚʀɧɢ  ɽ  
©Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ  ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚª   Ʌɶɜɿɜ    ©ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɟɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ  ɿɦɟɧɿ 
ȯ  Ɉ  ɉɚɬɨɧɚª   Ʉɢʀɜ    ©ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɿɜª   ɏɚɪɤɿɜ    ©ȼɭɝɥɟɦɚɲª 
 Ⱦɨɧɟɰɶɤ    ©ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ  ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɤɢª Ʉɢʀɜ    ©Ʉɢʀɜɫɶɤɚ  ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚª 
 Ʉɢʀɜ   ©ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀª  Ʉɢʀɜ   ©ɍɤɪɿɧɮɨɬɟɯª  Ʉɢʀɜ   

ɉɪɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɩɚɪɤɭ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɰɿɥɟɣ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɭ   ɜɢɛɿɪ  ɣɨɝɨ  ɦɿɫɰɟ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ± ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɥɨɳ  
ɧɚ  ɜɿɞɦɿɧɭ  ɜɿɞ  ɨɮɿɫɿɜ  ɿ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ   ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ  ɞɨ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɭ  ± ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ   ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ  ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ  ɡ 
ɛɿɡɧɟɫɨɦ  ɿ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ  ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ  ɚɛɨ  ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ  ɰɟɧɬɪɚɦɢ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ >  @  

Ɋɟɧɨɜɚɰɿɹ  Ɉɞɧɢɦ  ɡ  ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɽ 
ɪɟɧɨɜɚɰɿɹ  ȱɞɟɹ ɡɜɨɞɢɬɢ ɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɡɛɢɬɤɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ  ɿ  ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɜɢɧɢɤɥɚ  ɜ  ɋɒȺ   ɿ 
ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɨɪɨ ɰɟ ɫɬɚɥɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ  

ɍ ɫɜɿɬɿ ɡɦɿɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ  ɩɨɧɚɞ      ɪɨɤɿɜ   Ɍɚɤɨɠ  ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ  ɜɟɥɢɤɚ 
ɭɜɚɝɚ ɬɟɦɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ©ɫɬɚɪɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶª  ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ  

Ɍɟɪɦɿɧɢ  ɳɨ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ  ± ɪɟɜɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ   ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜ 
ɹɤɨɦɭ  ɿɫɧɭɽ  ɨɛ¶ɽɤɬ    ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɡɿ  ɡɦɿɧɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ    ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ  ɬɚ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɚ  ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɹ 
 ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɭ  ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɣɨɝɨ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ  ɿ  ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ   ɦɨɠɥɢɜɨ  ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ  ɨɞɧɢɦ  ± ɪɟɧɨɜɚɰɿɹ   ɡɚɝɚɥɶɧɟ  ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɭ  ɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ  ɦɟɬɨɞ  ɩɪɨɽɤɬɭɜɚɧɧɹ   ɫɜɿɞɱɚɬɶ  ɩɪɨ 
ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ>  @  

Ⱦɨ  ɹɫɤɪɚɜɢɯ  ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ  ɜɿɞɨɦɢɣ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ +LJKOLQH ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɭ 
ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɭ   ɪɚɣɨɧ  ɩɨɤɢɧɭɬɢɯ  ɞɨɤɿɜ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢ  ɜ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ  ɐɟɧɬɪ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ɭ Ʌɨɧɞɨɧɿ   ɚɪɬ- ɿ ɦɟɞɿɚ ɤɥɚɫɬɟɪɢ ɭ ɉɚɪɢɠɿ ɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ 
ɤɨɥɢɲɧɿɯ  ɜɨɤɡɚɥɿɜ  ɿ  ɫɬɚɪɢɯ ɮɚɛɪɢɤ  ɓɟ  ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɽ ɰɟɧɬɪ ɦɢɫɬɟɰɬɜ  ɿ 
ɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ Ʉɚɪɫɪɭɟ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ   Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ      ɪɨɰɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ 
ɜ  ɤɨɪɩɭɫɚɯ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ  ©,.:$-Ʉɚɪɥɫɪɭɟ-Ⱥɭɝɫɛɭɪɝª 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɰɟɧɬɪɭ  ɫɬɚɥɨ  ɨɞɧɢɦ  ɿɡ  ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ  ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɨɥɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜ ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  

ɉɿɫɥɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɪɟɧɨɜɚɰɿʀ  ɤɨɥɢɲɧɿ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ  ɪɿɡɧɿ  ɮɭɧɤɰɿʀ   ɡɨɤɪɟɦɚ   ɠɢɬɥɨɜɿ  ɬɚ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ   Ɍɭɬ  ɦɨɠɭɬɶ  ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ   ɩɚɪɤɨɜɿ  ɡɨɧɢ   ɡɨɧɢ  ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ  ɬɨɳɨ   ɇɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
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ɡɚɧɟɞɛɚɧɨʀ  ɩɪɨɦɡɨɧɢ  ɦɨɠɧɚ  ɫɬɜɨɪɢɬɢ  ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ  ɤɥɚɫɬɟɪɢ   ɇɟ 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ  ɧɚ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ  ɫɬɨɪɨɧɢ  ɜɿɞ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ   ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɰɿ   ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ  ɬɚɤɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɞɭɠɟ  ɫɤɥɚɞɧɢɣ   ɜɢɦɚɝɚɽ  ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ  ɿ   ɝɨɥɨɜɧɟ  
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ [17]. 

ȼɢɫɧɨɜɤɢ   ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɬɚ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ  ɞɜɨɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ   Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ  ± ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɣɨɝɨ ɧɚ ɧɨɜɢɣ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ   ɡ  ɞɪɭɝɨɝɨ  ɛɨɤɭ  ± ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  

ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɨɧ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɨɧɨɜɢɬɢ  ɦɿɫɶɤɟ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ   ɡɦɿɧɢɬɢ  ɧɟ  ɬɿɥɶɤɢ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ 
ɜɢɝɥɹɞ  ɚɥɟ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ  əɤɳɨ ɡɚɧɨɜɨ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ  
ɬɨ  ɦɨɠɧɚ  ɜɢɪɿɲɢɬɢ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ   ɡɧɚɣɬɢ  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ  ɞɥɹ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɧɨɜɢɯ  ɞɨɪɿɝ   ɦɨɫɬɿɜ   ɩɚɪɤɿɜ  ɿ  ɧɚɛɟɪɟɠɧɢɯ   Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ   ɹɤɿ  ɛɭɥɢ  ɪɚɧɿɲɟ  ɡɚɤɪɢɬɿ  
ɧɚɜɩɚɤɢ  ɫɬɚɸɬɶ ɧɨɜɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɹɧ  

ɋɢɫɬɟɦɚ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɩɨɜɢɧɧɚ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɭ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ  ɡ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ  ɩɢɬɚɧɶ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɿɫɧɭɸɱɢɯ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ   Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɬɚ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ  ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ  ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ  ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ  

Ⱦɥɹ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  ɬɚ  ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ  ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ  ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

ɉɚɧɤɟɟɜɚ  Ⱥɧɧɚ  ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ   ɤɚɧɞɢɞɚɬ  ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ  ɧɚɭɤ   ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɦɟɧɢ Ⱥ ɇ  Ȼɟɤɟɬɨɜɚ. 
Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ  ɜɨɩɪɨɫɵ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɢ  ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ   ɤɨɬɨɪɵɟ  ɢɦɟɸɬ  ɜɵɫɨɤɢɣ  ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ   ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ  ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵ  ɧɚɱɚɥɚ    -ɯ  ɫɟɪɶɟɡɧɨ  ɭɞɚɪɢɥɢ  ɩɨ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ  ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɫɬɚɥɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ  ɫɟɛɟ  ɜ  ɭɛɵɬɨɤ   ɋɬɢɯɢɣɧɚɹ  ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ  ɡɚɜɨɞɨɜ  ɢ  ɮɚɛɪɢɤ   ɱɚɫɬɚɹ 
ɫɦɟɧɚ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ  ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɨɛɴɟɤɬɨɦ  ɬɚɤɠɟ ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ  ɩɨɞɴɟɦɭ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ   Ɉɝɪɨɦɧɵɟ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɫ  ɦɨɪɚɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɦɢ  ɢ  ɨɛɜɟɬɲɚɜɲɢɦɢ  ɡɞɚɧɢɹɦɢ  ɧɟ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɢɯ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ  ɡɧɚɱɟɧɢɸ  ɢ  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ  ɢ  ɩɥɨɯɨ  ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ  ɷɤɨɥɨɝɢɸ  
ɨɫɨɛɟɧɧɨ  ɜ  ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚɯ  ȼ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ  ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ  ɧɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ  
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɱɟɝɨ  ɨɧɢ  ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ  ɡɨɧɚɦɢ  ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ  ɢ  ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɨɪɨɞɨɜ  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ  ɜ  ɦɢɪɨɜɨɣ  ɩɪɚɤɬɢɤɟ   Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ 
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ɩɚɪɤɨɜ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɤɨɜ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ   ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ) ɨɤɪɭɝɨɜ  ɚ 
ɬɚɤɠɟ  ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ  ɛɵɜɲɢɯ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ   ɂɯ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ 
ɠɢɥɵɟ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ   ɨɮɢɫɧɵɟ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ   ɦɭɡɟɢ   ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ  ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ  
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ  ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ  ɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ   

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  ɞɨɥɠɧɚ  ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ  ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ  ɡ  ɪɟɲɟɧɢɟɦ  ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ  ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ  ɢ  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪ   ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ  ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  ɞɚɫɬ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  ɨɛɧɨɜɢɬɶ 
ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ  ɫɪɟɞɭ   ɢɡɦɟɧɢɬɶ  ɧɟ  ɬɨɥɶɤɨ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ  ɨɛɥɢɤ   ɚ  ɢ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ   ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ  ɡɨɧɚ  
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ  ɩɚɪɤ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ  ɩɚɪɤ   ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ   ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ  
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ  ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ  
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɿ 
Ʉɪɚɤɨɜɿ ɡ ɤɿɧɰɹ ɏȱɏ ɫɬ  ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ  ɉɨɤɚɡɚɧɿ 
ɟɬɚɩɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ ɞɟɩɨ  ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ ɥɿɧɿɣ  ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɦɿɫɶɤɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ   ʀɯ  ɡɦɿɧɢ  ɬɚ  ɩɨɜ ɹɡɚɧɧɹ  ɡ  ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ 
ɜɭɥɢɱɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɦɿɫɬɚ   ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿ  ɩɿɞɯɨɞɢ  ɞɨ  ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ  

Ʉɥɸɱɨɜɿ  ɫɥɨɜɚ  ɜɟɥɢɤɟ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ  ɦɿɫɬɨ   ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɬɪɚɦɜɚɸ  
ɬɪɚɦɜɚɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ  Ʌɶɜɿɜ  Ʉɪɚɤɿɜ  

 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  Ɍɪɚɦɜɚɣ - ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 

ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ɦɿɫɬɚ [1]   ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ  ɿɡ  ɤɿɧɰɹ    -ɯ  ɪɨɤɿɜ  ɏɏ  ɫɬ  
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ  ɬɚ  ɩɨɹɜɚ  ɿɧɲɢɯ  ɜɢɞɿɜ  ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ɬɪɨɥɟɣɛɭɫ  ɚɜɬɨɛɭɫ  ɦɚɪɲɪɭɬɧɟ ɬɚɤɫɿ ɬɨɳɨ  ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɬɿɫɧɹɸɬɶ 
ɬɪɚɦɜɚɣ  ɿɡ  ɦɿɫɶɤɢɯ  ɜɭɥɢɰɶ  > @   Ɉɞɧɚɤ  ɡɚɜɞɹɤɢ  ɫɜɨʀɣ  ɜɢɫɨɤɿɣ  ɩɟɪɟɜɿɡɧɿɣ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ   ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɭ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ 
ɜɚɝɨɧɿɜ  ɬɚ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  ɤɨɥɿɣ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ  ʀɯ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɿ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ  ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ  ɧɚ  ɦɿɫɶɤɟ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ   ɬɪɚɦɜɚɣ 
ɡɧɨɜɭ  ɡɚɜɨɣɨɜɭɽ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ  ɿ  ɧɚ  ɩɪɨɬɹɡɿ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ  ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ 
ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ  ɪɟɧɟɫɚɧɫ  ɇɚ  ɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɫɚɦɟ  ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɣɤɨɜɢɣ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ  ɨɛɫɹɝ  ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ  ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ  ɿ  ɡɛɟɪɟɝɬɢ  ɰɿɧɧɭ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɭ ɰɟɧɬɪɚɯ ɦɿɫɬ [3]. 

Ɇɟɬɨɸ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ  ɽ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɦɿɫɬ  

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ  
1.  ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ  

ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ         ± 1918 ɪɪ   Ʌɶɜɿɜ  ɿ Ʉɪɚɤɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ  ɹɤ  ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɰɟɧɬɪɢ  ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ  Ƚɚɥɢɱɢɧɚ-ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɹ  ɭ  ɫɤɥɚɞɿ 
Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ  ɿɦɩɟɪɿʀ   ɳɨ  ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ  ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ  ʀɯ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ   ɍ  ɬɨɣ  ɱɚɫ  Ʉɪɚɤɿɜ  ɜɜɚɠɚɜɫɹ  ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ  ɰɟɧɬɪɨɦ 
Ɂɚɯɿɞɧɨʀ  Ƚɚɥɢɱɢɧɢ   ɡɟɦɥɿ  Ɇɚɥɨɩɨɥɶɳɿ    Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ  ɰɟɧɬɪɨɦ  ɋɯɿɞɧɨʀ 
Ƚɚɥɢɱɢɧɢ  ɳɨ  ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɥɚ  ɟɬɧɿɱɧɿ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ  ɡɟɦɥɿ   ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ  Ƚɚɥɢɱɢɧɭ   ɛɭɜ 
Ʌɶɜɿɜ  ɹɤɢɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨ      ɪ  ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɬɨɥɢɰɿ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ  ɍ      ɪ  
ɭ Ʉɪɚɤɨɜɿ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ    ɬɢɫ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɭ Ʌɶɜɨɜɿ -     ɬɢɫ  > @  

Ɍɪɚɦɜɚɣɧɚ  ɦɟɪɟɠɚ  ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɦɚɽ  ɞɨɜɝɭ  ɿɫɬɨɪɿɸ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
ɉɟɪɲɿ ɩɪɨɛɧɿ ɩɨʀɡɞɤɢ ɤɿɧɧɢɦ ɬɪɚɦɜɚɽɦ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɠɟ ɭ      ɪɨɰɿ > @  ɚ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɪɭɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɦɜɚɸ ɧɚ ɥɿɧɿʀ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ  ± 
ɋɬɪɢɣɫɶɤɢɣ  ɩɚɪɤ  ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ  ɭ        ɪɨɰɿ   ȼ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  Ʌɶɜɿɜ  ɫɬɚɜ  ɩɟɪɲɢɦ  ɭ 
Ƚɚɥɢɱɢɧɿ  ɬɚ ɱɟɬɜɟɪɬɢɦ ɜ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɿ   ɩɿɫɥɹ ȼɿɞɧɹ  Ȼɭɞɚɩɟɲɬɭ ɬɚ ɉɪɚɝɢ  
ɦɿɫɬɨɦ   ɞɟ  ɛɭɥɨ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ  ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  [6]   ȼ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɟɩɨ ɹɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɸ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɭ ɦɿɫɬɿ  

Ɍɚɤ  ɞɥɹ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɩɨɬɪɟɛ  ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɿ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɝɿɥɤɢ  ɞɨ    Ɂɚɝɚɥɶɧɨʀ  ȼɢɫɬɚɜɤɢ  Ʉɪɚɣɨɜɨʀ  ɭ  ɋɬɪɢɣɫɶɤɨɦɭ  ɩɚɪɤɭ 
(1894 ɪ   - ɡɧɚɱɭɳɨʀ ɩɨɞɿʀ ɜ ɠɢɬɬɿ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ   ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɭɥ  ȼɭɥɟɰɶɤɨʀ 
 ɬɟɩɟɪ ɜɭɥ  Ⱥɤɚɞ  ɋɚɯɚɪɨɜɚ  ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ ɦɿɫɶɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ       ɤɿɧɫɶɤɢɯ  ɫɢɥ   ɳɨ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  ɫɭɱɚɫɧɢɦ       ɤȼɬ   ɿ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ ɞɟɩɨ  ɞɥɹ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɩɟɪɲɢɯ  ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ  ɬɪɚɦɜɚʀɜ   Ɍɚɤɟ  ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɮɿɪɦɢ ©ɋɿɦɟɧɫ-Ƚɚɥɶɫɤɟª  ɛɭɥɨ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɞɭɠɟ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦ  ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹɥɨ  ɧɚɞɿɣɧɨ  ɩɨɫɬɚɱɚɬɢ  ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ  ɞɥɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ  > @. ɉɪɨɟɤɬ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ  ɞɟɩɨ  ɬɚ  ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ  ɧɚ 
ɩɟɪɟɬɢɧɿ  ɜɭɥɢɰɶ  ɉɟɥɱɢɧɫɶɤɨʀ  ɬɚ  ȼɭɥɟɰɶɤɨʀ   ɧɢɧɿ  Ⱦ   ȼɿɬɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɬɚ  Ⱥɤɚɞ  
ɋɚɯɚɪɨɜɚ   ɜɢɤɨɧɚɜ  ©ɭ  ɰɟɝɥɹɧɨɦɭ  ɫɬɢɥɿª  ɜɿɞɨɦɢɣ  ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɣ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪ  Ⱥ  
Ʉɚɦɟɧɨɛɪɨɞɫɶɤɢɣ > @  

ɉɟɪɲɚ  ɥɿɧɿɹ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɜɠɟ  ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ        ɪ   ɨɬɪɢɦɚɥɚ  ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ  ɞɨ 
ɫɯɿɞɧɨʀ  ɦɟɠɿ  ɦɿɫɬɚ   ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨʀ   Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɨʀ  ɪɨɝɚɬɤɢ  ɡ  ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹɦ  ɞɨ 
Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɰɜɢɧɬɚɪɹ   ɬɨɞɿ  ɞɨɜɠɢɧɚ  ɞɜɨɯ  ɥɿɧɿɣ  ɫɤɥɚɞɚɥɚ       ɤɦ   ɍ        ɪ  
ɛɭɥɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ ɤɨɥɿɹ ɧɚ ɜɭɥ  ȯɜ  Ʉɨɧɨɜɚɥɶɰɹ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɫɬɚɥɢ ɬɪɢ ɩɟɪɲɿ 
ɪɚɞɿɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɤɨɥɿʀ  



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɍ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  ɭ  ɮɨɪɦɚɯ  ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɦɨɞɟɪɧɭ  ɫɟɰɟɫɿʀ  ɫɬɚɥɨ ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ ɞɟɩɨ ɧɚ Ƚɚɛɪɿɟɥɿɜɰɿ  ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɭ      ɪ  ɧɚ 
ɜɭɥ  ɇɨɜɨʀ ɪɿɡɧɿ  ɧɢɧɿ ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ə  Ȼɨɝɭɰɶɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɧɨɜɢɣ 
ɧɚ  ɬɨɣ  ɱɚɫ  ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧ  ɜ  ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ  ɩɥɚɜɧɢɯ  ɮɨɪɦɚɯ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ  ɬɨɞɿ  ɭ 
Ʌɶɜɨɜɿ ɫɟɰɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ  Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɟɮɟɤɬɧɨ ɜɢɝɥɹɞɚɜ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɮɚɫɚɞ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ɞɟɩɨ  ɡ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ  ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ  ɜɨɪɨɬɚɦɢ   ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ  ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɢɦ ɚɬɬɢɤɨɦ ɧɚ ɞɜɨɯ ɩɿɥɨɧɚɯ > @  

ɇɨɜɟ  ɞɟɩɨ  ɦɚɥɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ  ɩɨɬɪɟɛɢ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ  ɪɭɯɭ  ɡɧɚɱɧɨ 
ɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨʀ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ   Ɂɚ  ɫɬɚɧɨɦ  ɧɚ        ɪ   ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ  ɧɚ  ɜɭɥ  Ɍ  ɒɟɜɱɟɧɤɚ   ɞɨ  ɬ  ɡɜ  əɧɿɜɫɶɤɨʀ  ɪɨɝɚɬɤɢ    Ɂɚɦɚɪɫɬɢɧɿɜɫɶɤɿɣ  
Ȼ  ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ   ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ   Ʉɨɥɿɹ  ɧɚ  ɜɭɥ   Ƚɨɪɨɞɨɰɶɤɿɣ  ɡ ɽɞɧɚɥɚ 
ɜɭɥ  ɋ  Ȼɚɧɞɟɪɢ  ɿ  ɜɭɥ   Ɍ  ɒɟɜɱɟɧɤɚ   ɚ  ɜɟɪɯɧɹ  ɱɚɫɬɢɧɚ  ɜɭɥ   Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɨɬɪɢɦɚɥɚ  ɡ ɽɞɧɚɧɧɹ  ɡ  ɜɭɥ   ȱɜ  Ɏɪɚɧɤɚ  ɬɚ  ɜɭɥ   Ɂɟɥɟɧɨɸ   ɉɨ  ɨɛɨɯ  ɫɬɨɪɨɧɚɯ 
ɛɭɥɶɜɚɪɭ  ɉɪɨɫɩɟɤɬ   ɋɜɨɛɨɞɢ  ɛɭɥɨ  ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɤɨɥɿʀ   ɹɤɿ  ɫɬɚɥɢ 
ɤɿɥɶɰɟɜɢɦɢ  ɡ ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ  ɦɿɠ  ɜɭɥ  Ƚɨɪɨɞɨɰɶɤɨɸ  ɿ  ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ  ©ɡɚɯɿɞ  ± ɫɯɿɞª 
 Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ± ɜɭɥ  Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɚ   

ɍ       ɪ   ɬɪɚɦɜɚɣɧɭ  ɤɨɥɿɸ  ɜɿɞ  ɬ   ɡɜ   Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɨʀ  ɪɨɝɚɬɤɢ  ɩɿɞɜɟɞɟɧɨ  ɞɨ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ  ɜɨɤɡɚɥɭ  Ʌɢɱɚɤɿɜ  ɿ  ɬɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɫɬɜɨɪɟɧɨ  ɞɪɭɝɢɣ  ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩɟɪɟɫɚɞɤɨɜɢɣ  ɜɭɡɨɥ   ɹɤɢɣ  ɩɪɨɿɫɧɭɜɚɜ  ɞɨ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɞɪɭɝɨʀ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɜɿɣɧɢ  ɭ        ɪɨɰɿ   əɤɳɨ  ɜɡɹɬɢ  ɞɨ  ɭɜɚɝɢ  ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɞɨ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ 
ɫɬɚɧɰɿʀ ɉɿɞɡɚɦɱɟ   ɬɨ  ɦɨɠɧɚ  ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ  ɳɨ  ɬɪɚɦɜɚɣ  ɡ ɽɞɧɚɜ  ɬɪɢ  ɨɫɧɨɜɧɿ  ɧɚ 
ɬɨɣ  ɱɚɫ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ  ɫɬɚɧɰɿʀ  Ʌɶɜɨɜɚ   Ƚɨɥɨɜɧɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ   ɉɿɞɡɚɦɱɟ   Ʌɢɱɚɤɿɜ   ɡ 
ɦɟɪɟɠɟɸ ɩɨɡɚɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ  ɜɠɟ 
ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏ ɫɬ   ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɛɭɥɢ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ    ɬɪɢ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩɟɪɟɫɚɞɤɨɜɿ 
ɜɭɡɥɢ > ]  ɪɢɫ  1). 

Ɍɪɚɦɜɚɣɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɭ Ʉɪɚɤɨɜɿ ɛɟɪɟ ɫɜɿɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɭ      ɪ   ɩɟɪɲɚ ɥɿɧɿɹ 
ɤɿɧɧɨɝɨ ɬɪɚɦɜɚɸ ɫɩɨɥɭɱɚɥɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɣ ɜɨɤɡɚɥ ɡ ɞɿɥɶɧɢɰɟɸ Ʉɚɡɿɦɽɠ  ɥɿɧɿɹ ɛɭɥɚ 
ɨɞɧɨɤɨɥɿɣɧɨɸ ɡ ɲɢɪɢɧɨɸ ɤɨɥɿʀ     ɦɦ  ɜɭɡɶɤɚ ɤɨɥɿɹ    

Ɋɭɯ  ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɭ  Ʉɪɚɤɨɜɿ  ɩɨɱɚɜɫɹ  ɡ       ɪ    ɤɨɥɢ  ɫɬɚɥɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ  ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ  ɬɪɢ ɧɨɜɢɯ  ɥɿɧɿʀ  ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ   ɚ  ɡ       ɪ   ± 
ɱɨɬɢɪɢ ɥɿɧɿʀ  ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɳɿɥɶɧɨ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ  
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Ʌɿɧɿʀ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɯɨɞɢɥɢɫɹ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ Ɋɢɧɨɤ - ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ Ʉɪɚɤɨɜɚ  

Ⱦɥɹ  ɩɨɬɪɟɛ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɪɭɯɨɦɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ  ɭ        ɪ   ɧɚ  ɜɭɥ  
ɋɜ  ȼɚɜɠɢɧɶɰɚ  ɩɿɜɞɟɧɧɿɲɟ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ  ɰɟɧɬɪɭ  ɦɿɫɬɚ  ɛɭɥɨ  ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ  ɞɟɩɨ 
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ɮɚɯɜɟɪɤɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɰɟɝɥɹɧɢɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɫɬɿɧ ɞɥɹ ɜɚɝɨɧɿɜ ɜɭɡɶɤɨʀ ɤɨɥɿʀ 
 ɬ  ɡɜ  ɫɬɚɪɟ ɞɟɩɨ   Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɩɨ ɫɭɫɿɞɫɬɜɭ ɞɥɹ ɜɚɝɨɧɿɜ ɲɢɪɨɤɨʀ ɤɨɥɿʀ      ɦɦ  
ɫɩɨɪɭɞɢɥɢ  ɛɭɞɢɧɨɤ  ɞɟɩɨ  ɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ  ɤɚɪɤɚɫɭ   ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɟɠ ɦɿɫɬɚ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ  ɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯ  ɝɪɨɦɚɞ  ɭ        ɪ   Ɂ          ɪ   ɩɨɱɚɥɢ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ  ɿ 
ɛɭɞɭɜɚɬɢ  ɧɨɜɿ  ɥɿɧɿʀ  ɧɚ  ɧɨɜɢɯ  ɡɚɫɚɞɚɯ   ɬɨɛɬɨ   ɜɫɿ  ɥɿɧɿʀ  ɩɨɜɢɧɧɿ  ɛɭɥɢ  ɛɭɬɢ 
ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɢɦɢ  ɡ  ɲɢɪɢɧɨɸ  ɤɨɥɿʀ        ɦɦ   ɿ  ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢɫɹ    ɩɟɬɥɹɦɢ  ɞɥɹ  ɡɦɿɧɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ  Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɧɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣ  ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɭ       ɪ    ɜɨɧɢ  ɡ¶ɽɞɧɚɥɢ ɰɟɧɬɪ 
ɦɿɫɬɚ ɡ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɦɢ ɞɿɥɶɧɢɰɹɦɢ > @  

ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ  ɜ  ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɨɜɨɩɨɜɫɬɚɥɨʀ  ɉɨɥɶɫɶɤɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɢ  ɜ        ±       ɪɪ    ɍ        ɪ   ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ 
ɤɨɥɿɸ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɜɭɥɢɰɟɸ Ƚɨɪɨɞɨɰɶɤɨɸ ɞɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɡ ɜɭɥɢɰɟɸ 
Ʉɭɥɶɩɚɪɤɿɜɫɶɤɨɸ  ɧɚ  ɡɚɯɿɞɧɿɣ  ɨɤɨɥɢɰɿ  ɦɿɫɬɚ   Ɍɪɚɦɜɚɣɧɚ  ɤɨɥɿɹ  ɬɚɤɨɠ  ɛɭɥɚ 
ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ Ɍɨɪɝɨɜɨʀ ɜɭɥɢɰɹɦɢ ɒɩɢɬɚɥɶɧɨɸ ɿ ɉ  Ʉɭɥɿɲɚ ɡ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ 
ɜɭɥɢɰɟɸ ɉɿɞ Ⱦɭɛɨɦ ɜɡɞɨɜɠ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɤɨɥɿʀ ɞɨ ɜɭɥ  Ɂɚɦɚɪɫɬɢɧɿɜɫɶɤɨʀ  Ɂɧɚɱɧɟ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɭ  ɰɟɧɬɪɿ  ɦɿɫɬɚ  ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ  ɭ       ɪ    ɤɨɥɢ 
ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ  ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɭ  ɥɿɧɿɸ  ɜɭɥɢɰɹɦɢ  Ʉɢʀɜɫɶɤɨɸ  ɬɚ  Ⱦ  ȼɿɬɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɿ  ɦɿɠ 
ɜɭɥɢɰɹɦɢ ɋ  Ȼɚɧɞɟɪɢ  ɬɚ  ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ  ɐɹ ɥɿɧɿɹ  ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɩɿɜɞɟɧɧɭ  ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ  ɹɤɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹ 
ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ >     @  

Ɋɨɡɜɢɬɨɤ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ  ɨɛɭɦɨɜɢɜ  ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ   ɬɨɦɭ  ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ  ɜɚɧɬɚɠɧɨʀ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ  ɫɬɚɧɰɿʀ  ɧɚ  ɜɭɥɢɰɿ 
Ƚɨɪɨɞɨɰɶɤɿɣ      ɭ     -ɯ ɪɨɤɚɯ ɡɛɭɞɭɜɚɥɢ ɧɨɜɟ ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ ɞɟɩɨ  ɹɤɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɦɚɽ  ʋ     ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ  ɱɚɫɬɢɧɚ  ɞɟɩɨ  ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ  ɡ  ɱɨɬɢɪɶɨɯ  ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ  ɚɧɝɚɪɿɜ   ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ  ɡ  ɹɤɢɯ  ɛɭɥɨ ɩɿɞɜɟɞɟɧɨ ɩɨ  ɱɨɬɢɪɢ  ɤɨɥɿʀ  ɳɨ 
ɪɚɡɨɦ  ɫɤɥɚɥɨ      ɤɨɥɿɣ   Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ  ɜɟɥɢɤɨʀ  ɛɭɞɿɜɥɿ  ɛɭɥɚ  ɜɢɤɨɧɚɧɚ  ɜ 
ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɦɭ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨɦɭ ɤɚɪɤɚɫɿ  ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɥɶɨɬɢ ɚɧɝɚɪɿɜ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɥɢ 
ɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɿ  ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ  ɮɨɪɦɢ  ɡ  ɥɿɯɬɚɪɹɦɢ  ɧɚ  ɞɚɯɭ  ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  Ɉɤɪɿɦ ɜɥɚɫɧɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɦɜɚʀɜ  
 ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿɸ   ɭ  ɹɤɨɦɭ  ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ  ɳɨɞɟɧɧɿ  ɨɝɥɹɞɢ  ɬɪɚɦɜɚʀɜ  ɬɚ  ɰɟɯɭ  ʀɯ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ  ɞɟɩɨ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɞɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɤɨɪɩɭɫɢ  Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ 
ɧɚ  ɣɨɝɨ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ  ɬɹɝɨɜɚ  ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ  ɩɿɞɫɬɚɧɰɿɹ   ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ  ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ     -ɯ ɪɨɤɿɜ >    1]. 

Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɡɚ  ɫɬɚɧɨɦ  ɧɚ        ɪ   ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɞɨɜɠɢɧɚ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ  ɥɿɧɿɣ 
ɫɤɥɚɞɚɥɚ        ɤɦ ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɤɨɥɿɣ        ɤɦ  ȼɩɪɨɞɨɜɠ     -1939 
ɪɪ   ɛɭɥɨ  ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚɧɨ  ɧɚ  ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɿ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɥɿɧɿʀ  ɞɨɜɠɢɧɨɸ         ɤɦ 
        ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɨɞɧɨɤɨɥɿɣɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ    Ʌɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɬɟɩɟɪ 
ȯɜ   Ʉɨɧɨɜɚɥɶɰɹ    ɉɨɧɿɧɫɶɤɨɝɨ   ɬɟɩɟɪ  ȱɜ   Ɏɪɚɧɤɚ   ɿ  Ʉɨɡɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ  >       @  
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ      -ɯ  ɪɪ   ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɤɨɥɿʀ  ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɹ  ɩɨ  ɨɛɨɯ  ɫɬɨɪɨɧɚɯ 
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ɛɭɥɶɜɚɪɭ  ɉɪɨɫɩɟɤɬ  ɋɜɨɛɨɞɢ   ɚ  ʀɯ  ɡ ɽɞɧɚɧɧɹ  ɞɚɜɚɥɢ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɪɨɡɜɨɪɨɬɭ 
ɬɪɚɦɜɚɸ   

ȼɩɪɨɞɨɜɠ      -ɯ  ɪɪ   ɭ  Ʉɪɚɤɨɜɿ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɤɨɥɿʀ  ɛɭɥɢ  ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɿ  ɦɨɫɬɨɦ 
ɱɟɪɟɡ  ȼɿɫɥɭ  ɿ  ɤɿɥɶɤɚ  ɥɿɧɿɣ  ɫɩɨɥɭɱɢɥɢ  ɩɿɜɞɟɧɧɭ  ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɭ   ɧɚ  ɬɨɣ  ɱɚɫ  
ɞɿɥɶɧɢɰɸ  ɉɨɞɝɭɠɟ  ɡ  ɰɟɧɬɪɨɦ  ɦɿɫɬɚ   > @   Ɂɚ  ɫɬɚɧɨɦ  ɧɚ        ɪ   ɜ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ 
ɰɟɧɬɪɿ  Ʉɪɚɤɨɜɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ  ɞɜɚ  ɬɢɩɢ  ɤɨɥɿɣ   - ɜɭɡɶɤɚ       ɦɦ  ɿ  ɲɢɪɨɤɚ 
 ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ         ɦɦ    ɩɪɢɱɨɦɭ    ɧɚ  ɩɥɨɳɿ  Ɋɢɧɨɤ  ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ 
ɤɨɥɿʀ  ɞɜɨɯ  ɬɢɩɿɜ   ȼ  ɩɟɪɿɨɞ  ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ  ɨɤɭɩɚɰɿʀ        -       ɪɪ   ɭ  Ʉɪɚɤɨɜɿ  ɧɟ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɦɿɧ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɪɚɦɜɚɸ   
2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ  

Ɍɪɚɦɜɚɣɧɚ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɡɚɡɧɚɥɚ  ɡɧɚɱɧɢɯ  ɡɦɿɧ  ɩɿɫɥɹ  ɞɪɭɝɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ  ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ     -ɯ ɪɪ  ɫɬɚɥɢ 
ɝɨɬɭɜɚɬɢ  ɜɭɥɢɰɿ  ɞɨ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɪɭɯɭ  ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɿɜ  ɿ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɞɨ  ɰɶɨɝɨ 
ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɢ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɭ  ɤɨɥɿɸ  ɧɚ  ɉɪɨɫɩɟɤɬɿ  ɋɜɨɛɨɞɢ   ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ  ɭ        ɪɨɰɿ 
ɡɛɭɞɭɜɚɥɢ  ɧɨɜɭ  ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɭ  ɥɿɧɿɸ  ɜɿɞ  ɩɥɨɳɿ  Ɍɨɪɝɨɜɨʀ   ɡɚ  Ɉɩɟɪɧɢɦ  ɬɟɚɬɪɨɦ  
ɱɟɪɟɡ  ɩɥɨɳɿ  əɪɨɫɥɚɜɚ  Ɉɫɦɨɦɢɫɥɚ  ɿ  Ⱦɚɧɢɥɚ  Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ  ɿ  ɞɚɥɿ  ɜɭɥɢɰɟɸ 
ɉɿɞɜɚɥɶɧɨɸ ɞɨ ɡ ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɜɭɥɢɰɟɸ Ɋɭɫɶɤɨɸ  ɇɨɜɚ ɤɨɥɿɹ  ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-
ɫɯɿɞɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɛɭɥɶɜɚɪɿɜ ɤɿɧɰɹ ɏȱɏ  ɫɬ    ɨɯɨɩɢɥɚ ɩɿɜɤɿɥɶɰɟɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɟ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ  ɹɞɪɨ  Ʌɶɜɨɜɚ  ɿ  ɡ ɽɞɧɚɥɚ  ɱɨɬɢɪɢ  ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɿ  ɧɚɩɪɹɦɤɢ  
ɜɭɥɢɰɿ  Ƚɨɪɨɞɨɰɶɤɭ   Ȼ   ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ   Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɭ  ɬɚ  ȱɜ   Ɏɪɚɧɤɚ  >        @  
ȼɩɪɨɞɨɜɠ      -ɯ  ɪɪ   ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɥɿɧɿʀ  ɭ  ɰɟɧɬɪɿ  Ʌɶɜɨɜɚ  ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ 
ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢ   ɪɨɡɿɛɪɚɥɢ  ɤɨɥɿʀ  ɳɨ  ɜɟɥɢ  ɞɨ  ɩɚɪɤɭ ȼɢɫɨɤɢɣ  Ɂɚɦɨɤ  ɿ  ɞɨ  ɜɟɪɯɧɶɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ  ɋɬɪɢɣɫɶɤɨɝɨ  ɩɚɪɤɭ  ɜɭɥɢɰɟɸ  ȱɜ   Ɏɪɚɧɤɚ   ɋɶɨɝɨɞɧɿ  ɡ  ɬɨɱɤɢ  ɡɨɪɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ  ɪɭɯɭ   ɦɨɠɧɚ  ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ   ɳɨ  ɬɨɞɿ  ɦɿɫɬɨ  ɜɬɪɚɬɢɥɨ 
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢɣ  ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ  ɨɛ¶ɽɤɬ  - ɫɬɚɪɢɣ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɣ  ɜɚɝɨɧ   ɳɨ  ɩɿɞɧɿɦɚɜɫɹ 
ɤɪɭɬɢɦɢ ɜɭɥɢɰɹɦɢ Ɇ  Ʌɢɫɟɧɤɚ ɿ Ɇ  Ʉɪɢɜɨɧɨɫɚ ɞɨ ɜɯɨɞɭ ɜ ɩɚɪɤ ȼɢɫɨɤɢɣ Ɂɚɦɨɤ  
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɟɦɨɧɬɚɠɿ ɤɨɥɿɣ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɠɟ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɭ      ɪ  ɧɚ ɩɥɨɳɿ Ƚɚɥɢɰɶɤɿɣ 
ɿ  ɜɭɥɢɰɿ  Ʉɧɹɡɹ  Ɋɨɦɚɧɚ  ɭ  ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ  ɩɥɨɳɿ  ɡɿ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɩɚɦ ɹɬɧɢɤɚ Ⱦɚɧɢɥɭ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɦɭ >    0]. 

Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ  ɭ      -ɯ  ɪɪ   ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɶ  ɩɪɨɟɤɬɢ   ɹɤɿ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ  ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ   ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ  ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬ ©Ⱦɿɩɪɨɦɿɫɬɨª       ɪ   ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɬɪɶɨɯ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ 
ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ  ɡ ɩɿɜɞɧɹ ɧɚ ɫɯɿɞ  ɜɭɥ  Ʉɧɹɝɢɧɿ Ɉɥɶɝɢ ± ɜɭɥ  Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɚ   ɡ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ 
ɫɯɨɞɭ  ɧɚ  ɩɿɜɧɿɱ   ɠɢɬɥɨɜɢɣ  ɪɚɣɨɧ ɋɢɯɿɜ  ± ɜɭɥ   Ɂɚɦɚɪɫɬɢɧɿɜɫɶɤɚ    ɡ  ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ 
ɫɯɨɞɭ ɧɚ ɡɚɯɿɞ  ɠɢɬɥɨɜɢɣ ɪɚɣɨɧ ɋɢɯɿɜ ± ɠɢɬɥɨɜɿ ɪɚɣɨɧɢ Ʌɟɜɚɧɞɿɜɤɚ ɿ Ɋɹɫɧɟ   ȼ 
ɦɟɠɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ʌɶɜɨɜɚ ɰɿ ɞɿɚɦɟɬɪɢ ɧɚɦɿɱɚɥɨɫɹ ɩɪɨɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɭɧɟɥɹɯ  
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ɚ ɧɚ ʀɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɭ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡ 
ɟɤɫɤɚɥɚɬɨɪɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹɦɢ >    3]. 

Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ  ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɩɨɱɚɥɚ  ɜɬɿɥɸɜɚɬɢɫɹ  ɜ  ɠɢɬɬɹ  ɡ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɧɚɡɟɦɧɨʀ  ɥɿɧɿʀ  ɧɚ  ɨɤɪɟɦɨ  ɜɢɞɿɥɟɧɨɦɭ  ɩɨɥɨɬɧɿ  ɜɡɞɨɜɠ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ 
ɜɭɥɢɰɶ  

 

Ɋɢɫ     Ɍɪɚɦɜɚɣ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ  ɰɟɧɬɪɚɯ Ʌɶɜɨɜɚ ɬɚ Ʉɪɚɤɨɜɚ  
(Ⱥ  - ɦɢɧɭɥɟ ɿ Ȼ  -  ɫɭɱɚɫɧɟ  

Ⱥɤɚɞɟɦɿɤɚ  ɋɚɯɚɪɨɜɚ  ɿ  Ʉɧɹɝɢɧɿ  Ɉɥɶɝɢ  ɞɨ  ɤɿɥɶɰɟɜɨʀ  ± ɜɭɥ   ɇɚɭɤɨɜɨʀ   ɉɨɪɬɚɥ 
ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ  ɜ ʀɡɞɭ  ɦɚɜ  ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ  ɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɫɬɚɪɨɝɨ  ɞɟɩɨ  ɧɚ  ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ 
ɜɭɥɢɰɶ  Ⱦ  ȼɿɬɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɿ  Ⱥɤɚɞ   ɋɚɯɚɪɨɜɚ   Ⱦɜɨɤɨɥɿɣɧɚ  ɥɿɧɿɹ  ɛɭɥɚ  ɩɪɢɣɧɹɬɚ  ɞɨ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭ      ɪ   ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɦɿɫɬɚ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ Ʌɶɜɨɜɚ  ɐɹ ɤɨɥɿɹ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ  ɹɤɚ ɜɢɣɲɥɚ 
ɩɨɡɚ ɦɟɠɿ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ ɞɨɜɨɽɧɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  ɞɨ      ɪ    ȼɚɠɥɢɜɨ 
ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ  ɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɡ      ɪ  ɞɨ      ɪ  ɡɪɨɫɥɨ ɜɿɞ     ɬɢɫ  ɨɫɿɛ ɞɨ 
786 ɬɢɫ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ >     4]. 

ɉɿɫɥɹ  ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ  ɞɪɭɝɨʀ  ɫɜɿɬɨɜɨʀ  ɜɿɣɧɢ  ɭ  Ʉɪɚɤɨɜɿ  ɩɨɫɬɚɥɨ  ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɭ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ  ɰɟɧɬɪɿ  ɦɿɫɬɚ   Ȼɭɥɨ 
ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɥɿɧɿɣ  ɜɭɡɶɤɨʀ  ɤɨɥɿʀ   ɚ  ɬɨɦɭ  ɭɫɭɧɟɧɨ  ɬɪɚɦɜɚɣ  ɡ  ɩɥɨɳɿ 
Ɋɢɧɨɤ  ɹɤɚ ɜɿɞɬɨɞɿ ɫɬɚɥɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɸ  

ɍ       ɪ   ɫɬɜɨɪɟɧɨ  ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɟ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ  ɤɿɥɶɰɟ  ɲɢɪɨɤɨʀ  ɤɨɥɿʀ  ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ Ʉɪɚɤɨɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɥɿɣ ɡ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɿɥɶɰɟɜɨɝɨ 
ɛɭɥɶɜɚɪɭ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɏɍȱȱȱ-ɏȱɏ ɫɬ  ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɿɛɪɚɧɢɯ ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ 
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ɦɭɪɿɜ  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ  ɤɿɥɶɰɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ  ɫɩɨɥɭɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɦɿɫɬɚ   Ɂɧɚɱɧɨɸ  ɧɨɜɨɛɭɞɨɜɨɸ  ɭ  ɬɨɣ  ɱɚɫ  ɫɬɚɥɨ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ    ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  ɰɟɧɬɪɭ 
ɦɿɫɬɚ  ɡ  ɧɨɜɨɸ  ɜɟɥɢɤɨɸ  ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨɸ  ɞɿɥɶɧɢɰɟɸ  ɇɨɜɚ  Ƚɭɬɚ   ɡɚɫɟɥɟɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ  ɧɨɜɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ  ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ  ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ  > @   ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ʉɪɚɤɨɜɚ ɡɪɨɫɥɨ ɡ     ɬɢɫ  ɭ      ɪ ɞɨ     ɬɢɫ  ɭ      ɪ  > @  

ɍ Ʉɪɚɤɨɜɿ  ɭ       ɪ   ɩɨɱɚɥɨɫɹ  ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ  ɬɭɧɟɥɸ ɦɟɬɪɨ   ɨɞɧɚɤ   ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɭɩɢɧɢɥɢ  ɞɨ        ɪ    ɤɨɥɢ  ɛɭɥɨ  ɜɢɪɿɲɟɧɨ  ɫɩɨɪɭɞɢɬɢ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɣ  ɤɨɪɢɞɨɪ 
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ  ɞɿɚɦɟɬɪ   ɞɥɹ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ  ɿ  ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ  ɱɚɫɬɢɧɢ  ɦɿɫɬɚ  ɡ 
ɰɟɧɬɪɨɦ  ɥɿɧɿɽɸ  Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ   ɄɒɌ     KST- Krakowski 
Szybki Tramwaj   Ɂ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɪɢɜɚɽ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɰɶɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ ɦɿɫɬɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭ   ɳɨ  ɱɚɫɬɤɨɜɨ  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ  ɩɪɢ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ  ȯɋ   ɉɿɫɥɹ  ɞɜɨɯ  ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɧɚ  ɞɚɧɢɣ  ɱɚɫ  ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ 
18 ɤɦ  ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɨʀ  ɥɿɧɿʀ  Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɧɚ  ɜɢɞɿɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɥɨɬɧɿ   ɪɟɣɤɢ  ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ  ɧɚ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ  ɜɿɛɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ  ɦɚɬɢ  ɞɥɹ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɜɿɛɪɚɰɿʀ  ɿ  ɲɭɦɭ   ɩɟɪɟɬɢɧɢ  ɡ  ɡɚɥɿɡɧɢɰɟɸ  ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ  ɧɚ  ɟɫɬɚɤɚɞɚɯ   ɬɚɤɨɠ 
ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɣ ɦɿɫɬɨɤ ɧɚɞ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɦɢ ɤɨɥɿɹɦɢ   

ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ  ɬɪɚɫɢ  Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭ Ʉɪɚɤɨɜɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɫɤɥɚɞɚɽ    ɤɦ   ɡ ɧɢɯ    
ɤɦ ɽ ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ  ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɨɥɿɣ ɜɢɧɨɫɢɬɶ     ɤɦ  ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚ       ɪ     ɲɢɪɢɧɚ  ɤɨɥɿʀ       ɦɦ   Ɂɚɝɚɥɨɦ  ɭ  ɦɟɪɟɠɿ  ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ  ɹɤɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɫɬɚ  >      @   

Ⱦɨ  ɫɤɥɚɞɭ  ɄɒɌ  ɜɯɨɞɢɬɶ  ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɢɣ  ɬɭɧɟɥɶ  ɞɨɜɠɢɧɨɸ        ɦ   ɹɤɢɣ 
ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɨ  ɩɿɞ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ  ɰɟɧɬɪɨɦ  ɦɿɫɬɚ  ɬɚ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɸ  ɫɬɚɧɰɿɽɸ  Ʉɪɚɤɿɜ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ   ɍ  ɬɭɧɟɥɿ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ  ɞɜɿ  ɡɭɩɢɧɤɢ  ɄɒɌ   Ƚɨɥɨɜɧɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ  ɿ 
ɉɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ   ɉɟɪɲɚ  ɡ  ɧɢɯ  ɽ  ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ  ɜɟɥɢɤɨɝɨ  ɩɟɪɟɫɚɞɤɨɜɨɝɨ  ɜɭɡɥɚ   ɳɨ 
ɩɨɽɞɧɭɽ  ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ   ɜɟɥɢɤɢɣ  ɌɊɐ  - Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɚ  ɝɚɥɟɪɟɹ   *DOHULD 
.UDNRZVND   ɬɚ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɿ  ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ  ɡɭɩɢɧɤɢ  ɪɿɡɧɢɯ  ɥɿɧɿɣ   Ⱦɪɭɝɚ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɢ  ɇɚ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɡɭɩɢɧɤɚɯ 
Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ  ɩɟɪɟɯɨɩɥɸɸɱɿ  ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 3   5   ɩɚɪɤɭɣ  ɿ  ʀɞɶ   ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɛɿɥɹ      ɦɚɲɢɧɨɦɿɫɰɶ  >  @ 
 ɪɢɫ     

ɇɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɟɪɲɨɝɨ  ɤɪɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ  ɞɟɩɨ  ɭ       ɪ   ɭ  ɞɟɩɨ 
ɜɭɡɶɤɨɤɨɥɿɣɧɢɯ ɬɪɚɦɜɚʀɜ  ɜɿɞɤɪɢɬɨ Ɇɭɡɟɣ Ɇɿɫɶɤɨʀ ȱɧɠɟɧɟɪɿʀ  Muzeum Inzynierii 
Miejskiej MIM    ɞɟ  ɟɤɫɩɨɧɭɸɬɶɫɹ  ɫɬɚɪɿ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɜɚɝɨɧɢ   ɐɿ  ɜɚɝɨɧɢ 
ɜɿɞɪɟɫɬɚɜɪɨɜɚɧɿ  ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ  ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɩɨ ɦɿɫɬɭ [17 ]. 
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Ɋɢɫ     Ɍɪɚɦɜɚɣɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ʉɪɚɤɨɜɚ 
1 ± ɹɞɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɪɢɧɤɨɜɨɸ ɩɥɨɳɟɸ    ± ɬɭɧɟɥɶ ɥɿɧɿʀ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ 
ɬɪɚɦɜɚɸ      - ɬɪɚɦɜɚɣɧɚ  ɥɿɧɿɹ   4 ± ɤɿɧɰɟɜɚ  ɡɭɩɢɧɤɚ  ɬɪɚɦɜɚɸ      - ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ    ± Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ. 
 

ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ      ɪ  ɛɭɞɢɧɨɤ ɫɬɚɪɨɝɨ ɞɟɩɨ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɿɞɤɨʀ ɭ Ʉɪɚɤɨɜɿ 
ɮɚɯɜɟɪɤɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɡ ɰɟɝɥɹɧɢɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɫɬɿɧ  Ɉɛ¶ɽɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɭ      
ɪ   ɞɨ  ɋɩɢɫɤɭ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɩɚɞɳɢɧɢ  ɘɇȿɋɄɈ   ɉɨɪɹɞ  ɜ  ɛɭɞɢɧɤɭ  ɞɟɩɨ 
ɲɢɪɨɤɨɤɨɥɿɣɧɢɯ  ɬɪɚɦɜɚʀɜ  ɭ        ɪ   ɜɿɞɤɪɢɬɨ  ɜɟɥɢɤɢɣ  ɪɟɫɬɨɪɚɧ   ɩɪɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ  ɫɬɚɪɭ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ  ɩɨɤɪɢɬɬɹ  ɧɚ  ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ  ɮɟɪɦɚɯ  ɡ 
ɥɿɯɬɚɪɟɦ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɞɟɩɨ >18]. 

ɍ  Ʉɪɚɤɨɜɿ  ɜɩɪɨɞɨɜɠ  ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ     -     ɪɨɤɿɜ  ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ  ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɭ  ɦɟɪɟɠɭ  ɭ  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ  ɦɿɫɬɚ  ɿ  ɧɚ  ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ   ɍ  ɰɟɧɬɪɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ  ɩɿɜɤɿɥɶɰɟ  ɡɚɯɿɞɧɿɲɟ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ  ɹɞɪɚ  ɦɿɫɬɚ   ɹɤɟ 
ɫɩɨɥɭɱɢɬɶ  ɲɿɫɬɶ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ  ɥɿɧɿɣ   ȼɨɞɧɨɱɚɫ   ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ  ɱɟɪɝɢ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ   ɡ 
ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɭ      ɪ   ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɩɿɜɧɿɱɧɟ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɟ ɩɿɜɤɿɥɶɰɟ ɞɨɜɠɢɧɨɸ     ɤɦ  
ɹɤɟ ɡ¶ɽɞɧɚɽ ɤɿɧɰɟɜɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɶɨɯ ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɣ  Ȼɿɥɹ ɡɭɩɢɧɨɤ ɰɶɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ 
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ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩɟɪɟɫɚɞɤɨɜɿ  ɜɭɡɥɢ   ɥɟɝɤɨɜɟ  ɚɜɬɨ  - ɬɪɚɦɜɚɣ   ɡ 
ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡ 
ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ >  @  ɪɢɫ       

 

Ɋɢɫ    ɉɥɚɧɨɜɚɧɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭ Ʉɪɚɤɨɜɿ 
1 ± ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ ɤɨɥɿʀ    ± ɿɫɧɭɱɿ ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ ɡɭɩɢɧɤɢ    ± ɬɭɧɟɥɶ  
 4 ± ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ ɤɨɥɿʀ    ± ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ ɡɭɩɢɧɤɿ  

I ± ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ    II ± ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɤɿɥɶɰɟɜɿ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ 
 

ɍ  ɫɯɿɞɧɿɣ  ɱɚɫɬɢɧɿ  Ʌɶɜɨɜɚ  ɭ        ɪ   ɡɛɭɞɭɜɚɥɢ  ɞɜɨɤɨɥɿɣɧɭ  ɥɿɧɿɸ  ɜɿɞ 
ɜɭɥ  Ɇɟɱɧɿɤɨɜɚ  ɞɨ  ɉɚɥɚɰɭ  ɲɤɨɥɹɪɿɜ  ɧɚ  ɜɭɥ   ȼɚɯɧɹɧɢɧɚ   ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ  ɬɚɤɨɠ 
ɡɪɭɱɧɟ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  ɡ  ɥɿɫɨɩɚɪɤɨɦ  ɉɨɝɭɥɹɧɤɚ. Ɂɚ  ɫɬɚɧɨɦ  ɧɚ        ɪ   ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɞɨɜɠɢɧɚ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɤɨɥɿʀ  ɭ  ɦɿɫɬɿ  ɜɠɟ  ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ         ɤɦ   ɜ  ɬɨɦɭ  ɱɢɫɥɿ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ      ɤɦ >      @   

ɉɨɪɹɞ  ɡ  ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ  ɦɟɪɟɠɿ  ɤɨɥɿɣ  ɭ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿ  ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ 
ɩɨɫɬɚɥɨ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɨɝɨ  ɞɟɩɨ  ɧɚ  ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ  ɜɭɥɢɰɶ 
Ⱦ  ȼɿɬɨɜɫɶɤɨɝɨ  ɿ  Ⱥɤɚɞ   ɋɚɯɚɪɨɜɚ   ɍ        ɪɨɰɿ  ɛɭɥɨ  ɩɪɢɣɧɹɬɟ    ɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɪɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ  ɜ  ɨɞɧɨɦɭ  ɿɡ  ɚɧɝɚɪɿɜ  ɞɟɩɨ  ɦɭɡɟɸ  ɬɟɯɧɿɤɢ  ɹɤ  ɜɿɞɞɿɥɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ  ɨɞɧɚɤ  ɣɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɭ      ɪɨɰɿ  ɚɥɟ ɣ ɞɨɧɢɧɿ ɦɭɡɟɣ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ  ɧɟ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ   ɉɢɬɚɧɧɹ  ɡɦɿɧɢ  ɮɭɧɤɰɿʀ  ɫɬɚɪɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ  ɞɟɩɨ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɿɞɧɿɦɚɥɨɫɶ  ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɥɚɯ  ɬɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɸ ɦɿɫɶɤɨɸ ɪɚɞɨɸ 
[21]. ɍ        ɪ   ɛɭɥɨ  ɩɪɢɣɧɹɬɨ  ɱɟɪɝɨɜɟ  ɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɪɨ  ɣɨɝɨ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ  Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ  ɞɟɩɨ  ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ  ɜ  ɨɪɟɧɞɭ  ɧɚ      ɪɨɤɿɜ  ɞɥɹ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ  ɬɚ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ  ɨɫɟɪɟɞɤɭ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ >  ]. 
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əɤ  ɛɭɥɨ  ɫɤɚɡɚɧɨ  ɜɢɳɟ  ɳɟ  ɭ  ɫɟɪɟɞɢɧɿ      -ɯ  ɪɪ   ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ  ɫɩɨɪɭɞɢɬɢ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɭ ɥɿɧɿɸ ɡ ɰɟɧɬɪɭ ɦɿɫɬɚ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɨɞɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ 
ɦɚɫɢɜɭ  ɋɢɯɿɜ  ɧɚ       ɬɢɫ   ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ   Ⱦɨ  ɜɬɿɥɟɧɧɹ  ɰɶɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ɜɞɚɥɨɫɶ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɳɨɣɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ  ɩɿɫɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɦɨɫɬɚ ɧɚɞ ɤɨɥɿɹɦɢ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ  ɫɬɚɧɰɿʀ  ɉɟɪɫɟɧɤɿɜɤɚ   ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ  ɬɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɋɢɯɨɜɚ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɿɫɬɚ  

ɋɢɯɿɜɫɶɤɭ ɬɪɚɦɜɚɣɧɭ ɤɨɥɿɸ ɜɜɨɞɢɥɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ  ɉɟɪɲɢɣ 
ɩɨɱɢɧɚɜɫɹ ɧɚ ɜɭɥ  ȼ  ɋɬɭɫɚ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ Ʌɶɜɨɜɚ ɿ ɡɚɜɟɪɲɢɜɫɹ ɭ      ɪ  
ɧɚ  ɩɟɪɟɬɢɧɿ  ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ  ɑɟɪɜɨɧɨʀ  Ʉɚɥɢɧɢ  ɡ  ɜɭɥ   ɋɢɯɿɜɫɶɤɨɸ   Ɂɚ  ɩɟɪɲɢɣ  ɪɿɤ 
ɪɨɛɨɬɢ  ɰɢɦ  ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ  ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɶ  ɦɚɣɠɟ     ɦɥɧ   ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ   ɇɚ  ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ  ɤɨɥɿɸ  ɭ       ɪ   ɞɨɛɭɞɭɜɚɥɢ  ɞɨ  ɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ  ɤɿɧɰɟɜɨʀ  ɡɭɩɢɧɤɢ  ɧɚ  ɜɭɥ  
ȼ  ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ      ɪ  ɰɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɨɫɹ 
ɦɚɣɠɟ    ɦɥɧ  ɨɫɿɛ  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɞɜɚ ɦɚɪɲɪɭɬɢ  ɩɟɪɲɢɣ  ʋ   ± ɩɥɨɳɚ 
ɋɨɛɨɪɧɚ ± ɜɭɥ  ȼ  ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɞɪɭɝɢɣ  ʋ   ± Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ± 
ɜɭɥ  ȼ  ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ >  @ Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɜɩɪɨɞɨɜɠ        ±       ɪɪ   ɨɛɫɹɝ 
ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɭ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɦɜɚɸ ɡɪɿɫ ɡ       ɬɢɫ  ɨɫɿɛ ɞɨ       ɬɢɫ  ɨɫɿɛ 
 ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɚ ± ɡ       ɬɢɫ  ɨɫɿɛ ɞɨ       ɬɢɫ  ɨɫɿɛ  >  @   

ɉɨɬɪɿɛɧɨ  ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ   ɳɨ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɦɟɪɟɠɿ  ɤɨɥɿɣ  ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɦɜɚɸ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ   ɿ  ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ  ɫɬ  ɞɨɫɿ  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɞɨɜɠɢɧɢ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ  ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ  ɩɪɢ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ʀɯ  ɤɿɥɶɰɟɜɢɯ  ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ  ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ  ɧɨɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ   ɹɤɚ  ɤɿɥɶɰɟɦ  ɨɯɨɩɢɥɚ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ  ɚɪɟɚɥ  ɦɿɫɬɚ  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ  ɡ  ɰɢɯ  ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ   ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɩɪɨɟɤɬɧɚ  ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ  ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ 
ɫɢɯɿɜɫɶɤɨʀ  ɥɿɧɿʀ  ɬɪɚɦɜɚɸ  ɜɿɞ  ɜɭɥ   ȼ   ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɞɨ  ɜɭɥ   ɇɚɭɤɨɜɨʀ  ɡ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ  ɞɨ  ɧɟʀ  ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɭ  ɧɚ  ɜɭɥ   ɋɬɪɢɣɫɶɤɿɣ   Ɂɚɜɞɹɤɢ  ɰɿɣ  ɥɿɧɿʀ  ɛɭɞɟ 
ɡ ɽɞɧɚɧɨ ɠɢɬɥɨɜɢɣ ɦɚɫɢɜ ɋɢɯɿɜ ɡ ɠɢɬɥɨɜɢɦ ɪɚɣɨɧɨɦ ɜɡɞɨɜɠ ɜɭɥ  ɇɚɭɤɨɜɨʀ ɦɿɠ 
ɜɭɥɢɰɹɦɢ ɋɬɪɢɣɫɶɤɨɸ ɬɚ Ʉɧɹɝɢɧɿ Ɉɥɶɝɢ >  @  Ⱥ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ ɤɨɥɿɣ 
ɧɚ  ɜɭɥ   ȼ   ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɩɿɞɜɟɫɬɢ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɦɚɪɲɪɭɬɢ  ɞɨ  ɫɬɚɞɿɨɧɭ 
©Ⱥɪɟɧɚ  Ʌɶɜɿɜª   ɹɤɢɣ  ɡɚɪɚɡ  ɜɤɪɚɣ  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ  
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ  ɦɿɫɶɤɚ  ɪɚɞɚ  ɩɥɚɧɭɽ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ  ɩɿɞɿɣɬɢ  ɞɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ  ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɲɥɹɯɨɦ  ʀʀ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɭ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɪɚɣɨɧɚɯ      -1980-ɯ  ɪɪ    ɞɟ 
ɧɢɧɿ  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ  ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ  ɩɪɢɪɿɫɬ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɠɢɬɥɨɜɨʀ  ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɬɚ  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ  ɜɢɫɨɬɢ  ɧɨɜɢɯ  ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɛɭɞɢɧɤɿɜ   Ɍɚɤɨɠ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ  ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ 
ɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ  ȼɟɥɢɤɨɝɨ Ʌɶɜɨɜɚ   

ɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɤɥɚɫɬɢ ɬɪɚɦɜɚɣɧɭ ɤɨɥɿɸ ɧɚ ɧɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ  Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  ɤɨɥɿɣ  ɧɚ  ɜɭɥ   Ⱥ   Ʌɿɧɤɨɥɶɧɚ   ɜɿɞ  ɜɭɥ   Ɂɚɦɚɪɫɬɢɧɿɜɫɶɤɨʀ  ɞɨ 
ɜɭɥ  ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ    ɜɿɞ  ɜɭɥ   ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ  ɞɨ  ɜɭɥ   Ȼ   ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ   ɧɚ 
ɜɭɥ  ȱ  Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤɚ   ɜɿɞ ɜɭɥ  ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɨ ɜɭɥ  ɉ  Ɉɪɥɢɤɚ   ɧɚ ɜɭɥ  ɉɚɫɿɱɧɿɣ 
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 ɜɿɞ  ɜɭɥ  Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɨʀ  ɞɨ  ɜɭɥ  Ɇɟɞɨɜɨʀ  ɉɟɱɟɪɢ    ɧɚ  ɜɭɥ   Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɿɣ   ɞɨ 
ɦ  ȼɢɧɧɢɤɢ   Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ  ɦɿɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ  ɩɥɚɧɭɽ ɡɛɭɞɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɰɟɜɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɭ 
ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ  ɫɟɤɬɨɪɿ  Ʌɶɜɨɜɚ   ɩɪɨɤɥɚɜɲɢ  ɤɨɥɿɸ  ɧɚ  ɜɭɥ   Ʉɧɹɝɢɧɿ  Ɉɥɶɝɢ   ɜɿɞ 
Ⱥɤɜɚɩɚɪɤɭ ɞɨ ɜɭɥ  Ɍɪɭɫɤɚɜɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɜɿɞ ɜɭɥ  Ɍɪɭɫɤɚɜɟɰɶɤɨʀ ɞɨ ɜɭɥ  ɋɬɪɢɣɫɶɤɨʀ  
ɬɚ ɧɚ ɜɭɥ  ȼ  ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ   ɜɿɞ ɜɭɥ  ɋɬɪɢɣɫɶɤɨʀ ɞɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ ɑɟɪɜɨɧɨʀ Ʉɚɥɢɧɢ  
(ɪɢɫ  5) [26]. 

Ɍɚɤɢɣ  ɩɿɞɯɿɞ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ  ɭ       ɪ   ɡɦɿɧɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɭɫɬɪɨɸ  Ʌɶɜɨɜɚ  ɩɿɫɥɹ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ  ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ  ɝɪɨɦɚɞɢ  ɿ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ  ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ  
 

 

 

Ɋɢɫ      ɉɥɚɧɨɜɚɧɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ 

1 ± ɥɿɧɿɹ  ɬɪɚɦɜɚɸ        ± ɬɪɚɦɜɚɣɧɟ  ɞɟɩɨ      ± 
ɤɿɧɰɟɜɚ  ɡɭɩɢɧɤɚ  ɬɪɚɦɜɚɸ      - ɩɥɚɧɨɜɚɧɚ 
ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ  ɥɿɧɿɣ  ɬɪɚɦɜɚɸ      ± Ƚɨɥɨɜɧɢɣ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ  ɜɨɤɡɚɥ      ± ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ 
 ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥ; 7 ± ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥ ©ɉɿɜɧɿɱɧɢɣª 

-I. - ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɤɨɥɿʀ 
ɧɚ ɜɭɥ  Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ  ɜɿɞ ɜɭɥ  Ⱥɤɚɞɟɦɿɤɚ 
Ⱥ  ɋɚɯɚɪɨɜɚ ɞɨ ɜɭɥ  ɋ  Ȼɚɧɞɟɪɢ    

II. - ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɥɿɣ ɧɚ ɜɭɥ  
Ʌɿɧɤɨɥɶɧɚ (ɜɿɞ ɜɭɥ  Ɂɚɦɚɪɫɬɢɧɿɜɫɶɤɨʀ 
ɞɨ ɜɭɥ  ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ   

III. -  ɧɚ ɜɭɥ  Ʌɢɩɢɧɫɶɤɨɝɨ  ɜɿɞ ɜɭɥ  
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɨ ɜɭɥ  ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ    

IV. -  ɧɚ ɜɭɥ  Ɇɢɤɨɥɚɣɱɭɤɚ  ɜɿɞ ɜɭɥ  
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɨ ɜɭɥ  ɉ  Ɉɪɥɢɤɚ   

V. ± ɧɚ ɜɭɥ  ɉɚɫɿɱɧɿɣ  ɜɿɞ ɜɭɥ  
Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɨʀ ɞɨ ɜɭɥ  Ɇɟɞɨɜɨʀ ɉɟɱɟɪɢ   

 VI  ɧɚ ɜɭɥ  Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɿɣ  ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ 
ɞɨ ȼɢɧɧɢɤɿɜ    

VII. ̨̨̪̬̙̔̏ɟɧɧɹ ɥɿɧɿʀ ɬɪɚɦɜɚɸ ɜɿɞ 
ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ ɑɟɪɜɨɧɨʀ Ʉɚɥɢɧɢ ɞɨ ɜɭɥ  
ɋɬɪɢɣɫɶɤɨʀ  ɩɨ ɜɭɥ  ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ 

VIII.-  ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɥɿɧɿʀ ɜɿɞ Ⱥɤɜɚɩɚɪɤɭ 
ɞɨ ɜɭɥ  Ɍɪɭɫɤɚɜɟɰɶɤɨʀ ɧɚ ɜɭɥ  Ʉɧɹɝɢɧɿ 
Ɉɥɶɝɢ  

IX. -  ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɥɿʀ ɧɚ ɜɭɥ  
Ɍɪɭɫɤɚɜɟɰɶɤɢɣ  ɜɿɞ ɜɭɥ  Ʉɧɹɝɢɧɿ 
Ɉɥɶɝɢ ɞɨ ɜɭɥ  ɋɬɪɢɣɫɶɤɨʀ    
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  Ʉɪɚɤɨɜɚ  ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏȱ  ɫɬ   ɩɨɫɬɿɣɧɨ 

ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɿɬɤɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɿɫɬɚ  ɧɚ  ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ     -     ɪɨɤɿɜ   ɚɤɬɢɜɧɨ  ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ  ɬɪɚɫɢ  ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ 
ɬɪɚɦɜɚɸ  ɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ   Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ  ɹɤ  ɱɢɧɧɢɤ  ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ  ɪɭɯɭ  ɭ  ɰɟɧɬɪɿ  Ʉɪɚɤɨɜɚ  
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩɟɪɟɫɚɞɤɨɜɿ ɜɭɡɥɢ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɦɿɫɬɚ  

ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Ʌɶɜɨɜɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ʀʀ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ  ɭ  ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɪɨɫɬɨɦ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɿ  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɦɿɫɬɚ  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ   ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ  ɪɢɫɭɧɨɤ  ɜɭɥɢɱɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ   ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ  ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ 
ɪɚɞɿɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɿ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨ ʀɯ ɤɿɥɶɰɟɜɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ   

ɇɚ  ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ  ɟɬɚɩɿ  ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ  ɭɪɛɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɜ 
ɫɮɟɪɿ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ  ɩɨɜɢɧɧɨ  ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ    ɜɥɚɫɧɟ 
Ʌɶɜɨɜɚ  ɭ  ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɪɚɡɨɦ  ɡ ɩɪɢɽɞɧɚɧɢɦɢ  ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ  ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ  
ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɦ  ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ  ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ  ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɤɿɥɶɰɟɜɨʀ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɭ  ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ  ɡ  ɦɟɪɟɠɚɦɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ  ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɬɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɦɿɫɬɚ  

 
ɋɩɢɫɨɤ ɞɠɟɪɟɥ  

1. Ⱥɜɞɨɬɶɢɧ Ʌ  ɇ    Ʌɟɠɚɜɚ ɂ  Ƚ    ɋɦɨɥɹɪ ɂ  Ɇ   Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  - Ɇ   ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1989. ± 432 ɫ  

2. In praise of the tram: Britain's lost network and the future of transport/ Cities / 
The Guardian [Electronic resource]: Access: 
https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/ 24/in-praise-of-the-tram-britains-lost-
network-and-the-future-of-transport (24.08.2018) 

3. Stefan Kohl 150 years of tram in Berlin [Electronic resource].- 
Access:https://t2m.org/ newsletter/view-from-the-street/150-years-of-trams-in-berlin/ 
(06. 2015) 

4. Galicja (Europa ĝURGNRZD) [Electronic resource]: Access: 
https://pl.wikipedia.org/wiki /Galicja_(Europa_%C5%9Arodkowa) (21.07. 2020) 

5. Ʉɨɬɥɨɛɭɥɚɬɨɜɚ ȱ  Ʉɨɥɢɫɶ ɞɚɜɧɨ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ  ɇɨɬɚɬɤɢ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ Ʌɶɜɨɜɚ  Ʉɨɧɤɚ  
Ɍɪɚɦɜɚɣ    Ɍɚɽɦɧɢɰɿ ɦɿɫɬɚ Ʌɟɜɚ  - Ʌɶɜɿɜ   Ⱥɜɟɪɫ        ± 208 ɫ  

6. ȱɫɬɨɪɿɹ  Ʌɶɜɨɜɚ Ɍ           ±        Ɋɟɞɤɨɥɟɝɿɹ  ə   ȱɫɚɽɜɢɱ   Ɇ   Ʌɢɬɜɢɧ   Ɏ  
ɋɬɟɛɥɿɣ  ±Ʌɶɜɿɜ  ɐɟɧɬɪ ȯɜɪɨɩɢ        ±     ɫ  

7. Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ  Ⱥ         ȱɫɬɨɪɿɹ  ɟɥɟɤɬɪɢɮɿɤɚɰɿʀ  Ʌɶɜɿɜɳɢɧɢ   - Ʌɶɜɿɜ  
Ƚɚɥɢɰɶɤɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɿɥɤɚ  - 36  ɫ  

8. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ Ʌɶɜɨɜɚ  ɑɚɫ  ɿ  ɫɬɢɥɿ  ɏȱȱȱ  ± ɏɏȱ ɫɬ   ɍɩɨɪɹɞɧɢɤ  ɿ ɧɚɭɤ   ɪɟɞ   
ɘ  Ɉ  Ȼɿɪɸɥɶɨɜ  ± Ʌɶɜɿɜ  ɐɟɧɬɪ ȯɜɪɨɩɢ        ±     ɫ  
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9. Historia WUDPZDMyZ  Z  .UDNRZLH  [Electronic resource]: Access: 
pl.wikipedia.org/wiki/Historia_tramwajow_w_Krakowie (09.05.2020) 

10. Ɍɪɚɦɜɚɣɧɚ  ɦɟɪɟɠɚ  ɭ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ  ɰɟɧɬɪɿ  ɜɟɥɢɤɨɝɨ  ɦɿɫɬɚ   ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
Ʌɶɜɨɜɚ     ɉɨɫɚɰɶɤɢɣ  Ȼ ɋ    Ɇɚɡɭɪ  Ɍ Ɇ    Ʉɨɪɨɥɶ  ȯ ȱ       Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɇɚɭɤ -ɬɟɯɧ   ɡɛɿɪɧɢɤ  ± Ʉ   ɄɇɍȻȺ        ȼɢɩ  67. ± 
ɋ  391 ± 397.  

     Ʌɹɝɭɲɤɿɧ  Ⱥ    əɧɤɿɜɫɶɤɢɣ  Ⱦ   Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ  ɞɟɩɨ   ȱɫɬɨɪɿɹ  ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ  >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@: Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɫɬɚɪɨɝɨ Ʌɶɜɨɜɚ. 
±± Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ https://photo-lviv.in.ua/lvivski-tramvajni-depo-istoriya-i-
suchasnist/ 29.06.2018) 

12. /ZyZ      ± 1939. Drogi rozwojowe gospodarki miejskiej. - /ZyZ        ± 
80 s. 

     Ɍɪɟɝɭɛɨɜɚ Ɍ Ɉ   Ɇɢɯ Ɋ Ɇ  Ʌɶɜɿɜ   Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ  ɧɚɪɢɫ. ± Ʉ   
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤ        ±     ɫ  

    Ʌɨɡɢɧɫɶɤɢɣ Ɋ  ȿɬɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʌɶɜɨɜɚ  ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  Ƚɚɥɢɱɢɧɢ    ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ  ± Ʌɶɜɿɜ   ȼɢɞɚɜ   ɐɟɧɬɪ      Ʌɇɍ  ɿɦɟɧɿ  ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ  2005. ±     ɫ  

15. Krakowski szybki tramwaj [Electronic resource]:  Access: 
pl.wikipedia.org/wiki/ Krakowski_szybki_tramwaj (27.05.2020)  

16. Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju [Electronic resource]: Access: 
pl.wikipedia.org/wiki/tunel_Krakowskiego_Szybkiego_Tramwaju (27.05.2020) 

17. Muzeum Inzynierii Miejskiej [Electronic resource]: Access: 
mim.krakow.pl/wystawy-stale/tramwaje-na-wawrzynca (27.05.2020) 

18   6WDUD  =DMH]GQLD  .UDNyZ  [Electronic resource]: Access: 
zaprojektowani.com.pl/stara zajezdnia/ 

    : .UDNRZLH SRZVWDMą QRZH  LQLH  WUDPZDMRZH ± Raport Kolejowy [Electronic 
resource]: Access: https: //raport kolejowy.pl. 
wikipedia.org/wiki/_Krakowie_powstaja_nowe_linie_tramwajowe (13.01.2020) 

     ɇɚɡɚɪɭɤ  Ɇ Ɇ   Ʌɶɜɿɜ  ɭ  ɏɏ  ɫɬɨɥɿɬɬɿ   ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɚɧɚɥɿɡ: 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ± Ʌ   ɍɤɪ  ɚɤɚɞ  ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɚ  ɜɢɞ  ɰɟɧɬɪ Ʌɇɍ ɿɦ  ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ       
±     ɫ  

21. Ɇɚɡɭɪ  Ɍ Ɇ    Ʉɨɪɨɥɶ  ȯ ȱ   ɉɪɨɛɥɟɦɢ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɬɚ  ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ  ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ  Ʌɶɜɨɜɚ ɋ   -26) 
©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ  ɧɚɭɤɨɜɢɣ  ɩɪɨɫɬɿɪ   ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ   ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀª 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ  9  ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɡɚɨɱɧɨʀ  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ     -14 
ɤɜɿɬɧɹ      ɪ   ɏɚɪɤɿɜ        

     Ɋɽɜɭɧɨɜɚ  ȱ   ɇɚɜɿɳɨ  ɜɤɥɚɞɚɬɢ      ɦɥɧ  ɭ  ɫɬɚɪɟ  ɞɟɩɨ   əɤɢɦ  ɛɭɞɟ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ  /(0  Station ɭ  ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ  ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɦɭ  ɞɟɩɨ. 
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>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ@   Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ  ɫɚɣɬ  ZAXID.NET. ±± Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ  
https://zaxid.net/navishho _vkladati_7_mln_u_stare_depo_n1436739 (01.09.2017) 

23. Ɍɪɢ  ɪɨɤɢ  ɬɨɦɭ  ɭ  Ʌɶɜɨɜɿ  ɡɚɩɭɫɬɢɥɢ  ɬɪɚɦɜɚɣ  ɧɚ  ɋɢɯɿɜ   >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ@   Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ  ɫɚɣɬ  Ɍɜɨɽɦɿɫɬɨ   ±± Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ  
http://tvoemisto.tv/news/try _roky_tomu_u_lvovi_zapustyly_tramvay  
_na_syhiv_video_104524.html (17.11.2019) 

24. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ   ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɨɪɨɬɭ. 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ@   Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ  ɫɚɣɬ  Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ  ±± Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ   http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr 
/themes/09/theme_09.php?code=9 

25. ɉɟɬɢɰɿɹ  ɩɪɨ  ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ  ɬɪɚɦɜɚɹ  ɡ  ɋɢɯɨɜɚ  ɞɨ  ɇɚɭɤɨɜɨʀ  ɧɚɛɪɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ  >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@  Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɍɜɨɽ ɦɿɫɬɨ  
±± Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ   WWS   WYRHPLVWR WY  
news/petytsiya_pro_prodovzhennya_tramvaya_z_syhova_ 
do_naukovoi_nabrala_neobhidnu_kilkist_golosiv_97298.html ( 07.12. 2018) 

    Ɋɨɞɚɤ Ʉ ɍ Ʌɶɜɨɜɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɩɪɨɤɥɚɫɬɢ ɧɨɜɿ ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ ɿ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɧɿ ɥɿɧɿʀ  
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ@ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ  ɫɚɣɬ   ZAXID.NET. ±± Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ  
https://zaxid.net/u_lvovi_planuyut_proklastinovi_tramvayni_i_troleybusni_liniyi_ 
n1474625_ (29.01.2019) 
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Development of the big city tram infrastructure (on the example of Lviv and 
Krakow). 

Tram is one of the oldest types of public passenger transport in the city. From 
the late 1950s, the increasing level of motorization and the emergence of new types 
of passenger transport (trolleybus, bus, shuttle taxis) are gradually pushing the tram 
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out of the city streets. However, due to its high transport capacity, the introduction of 
modern technologies in the production of tramcars, the improvement of their 
environment-friendly characteristics and, consequently, a more favorable impact on 
the urban environment, the tram transport has regained its popularity and undergoes a 
real renaissance over the last decades. Trams and light rail systems are rapidly 
returning to major European cities, where tram tracks have been mostly dismantled 
for the past 60 years. Today, rail transport remains the only way to preserve large 
cities with buildings of varying density, especially their central historic districts. 

The infrastructure of the Krakow tram network at the beginning of the XXI 
century is constantly changing in accordance with a clear strategy for the 
development of transport infrastructure of the city for the next 5 - 10 years; high-
speed tram routes are being actively built using the underground space. The 
development of the tram network is seen as a factor limiting traffic in the center of 
Krakow, transport interchanges are being built on the outskirts of the city. 

The history of the development of the Lviv tram network shows its constant 
H[SDQVLRQ GXH WR WKH SRSXODWLRQ JURZWK DQG WKH LQFUHDVH RI WKH FLW\¶V WHUULWRU\  $W WKH 
same time, repeating the pattern of the street network, mainly only radial directions 
have been developed and their ring connections were missing. At the present stage, 
the projected territory of "Greater Lviv" should be the main object of the strategic 
urban planning in the field of transport systems development. However, the further 
development of the radial-ring tram network in combination with the networks of 
road passenger transport and thus the formation of the transport system of the big city 
also remains an urgent town-planning task.  

Key words: large historical city, the infrastructure of the tram, the tram network, 
Lviv, Krakow. 
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɉɪɨɛɥɟɦɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 

Ɍɉȼ  ɬɚ  ɚɧɚɥɿɡ  ʀɯ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ  ɧɚ  ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ  ɞɟɧɶ  ɽ  ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɡɚɞɚɱɟɸ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɯɟɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  

Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ  ɞɚɧɿ  ɽ  ɤɪɢɬɢɱɧɨ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ  ɞɥɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɦɢ ɬɜɟɪɞɢɦɢ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ  ɞɚɥɿ- 
Ɍɉȼ    Ɍɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  ɜɚɠɥɢɜɚ  ɧɟ  ɥɢɲɟ  ɞɥɹ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ  ɡ  ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɦɢ  Ɍɉȼ   ɚɥɟ  ɿ  ɽ  ɥɟɝɿɬɢɦɧɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɹɤ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ  ɡɝɿɞɧɨ ɫɬ     ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ ©ɫɬɚɛɿɥɶɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ  ɬɚ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɢɪɨɛɥɹɬɢɦɟ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ  ɞɥɹ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ   ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ  ɣ  ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ȯɋ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ  ɧɚɞɚɸɱɢ ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ʀʀ 
ɨɫɧɨɜɿ  ɜɢɜɚɠɟɧɿ  ɪɿɲɟɧɧɹª   Ɍɨɛɬɨ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀ  ɡ  ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ  Ɍɉȼ   ɫɟɪɟɞ  ɹɤɢɯ  ɨɛ¶ɽɦ  ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ  Ɍɉȼ  ɬɚ  ʀɯ 
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ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ   ɽ  ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɋɯɟɦɢ  ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ 
ɨɱɢɫɬɤɢ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ  ɩɭɧɤɬɿɜ   ɩɪɨɝɪɚɦɢ  ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ  ɡ  ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ  ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ  ɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿ   ɩɪɢ  ɪɨɡɪɨɛɰɿ  ɪɚɦɤɨɜɨɝɨ  ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ  ɩɪɨ  ɜɿɞɯɨɞɢ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ   

ɋɚɦɟ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ   ɱɟɪɜɧɹ 
      ɪ   ɧɚ  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ  ©ɇɨɜɿ  ɩɨɥɿɬɢɤɚ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ  ± ɨɫɧɨɜɚ 
ɡɚɦɤɧɟɧɨɝɨ  ɰɢɤɥɭª  ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ  ɘɪɚɣ  Ɏɚɪɤɚɲ   ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ  ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ  ɤɨɦɿɫɿʀ  ɈɈɇ  ɬɚ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ȯɋ  ©$3(1$ª   ɹɤɢɣ  ɪɨɡɪɨɛɥɹɜ  ɡɚɤɨɧɢ  ɭ 
ɫɮɟɪɿ  ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ  ɡ  ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ  ɭ  ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ  ɬɚ  ɡɚɪɚɡ  ɽ  ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ  ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɚɦɤɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ >14].  

Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛɫɹɝ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɍɉȼ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ  ɩɭɧɤɬɿɜ  ɦɚɽ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɿ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ Ɍɉȼ  Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɍɉȼ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ  ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ  ɡɛɨɪɭ   ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ± ɜɢɛɪɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɰɿɧɧɢɯ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ ɬɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ Ɍɉȼ  Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ 
ɧɟɬɨɱɧɢɣ  ɩɪɨɝɧɨɡ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  Ɍɉȼ  ɦɨɠɟ  ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ  ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ  ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ  ɡ  Ɍɉȼ   ɳɨ  ɜ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ 
ɡɭɦɨɜɢɬɶ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ  ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬɢ   ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ  ɬɪɭɞɨɽɦɧɨɫɬɿ  ɿ  ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɦɿɫɿʀ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ  

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ  Ɉɞɧɿɽɸ  ɡ  ɜɚɠɥɢɜɢɯ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɩɪɢ  ɪɨɡɪɨɛɰɿ  ɫɯɟɦɢ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ  ɨɱɢɳɟɧɧɹ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ  ɩɭɧɤɬɿɜ  ɽ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ 
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ  Ɍɉȼ   ɹɤɢɣ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ  ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ  
ɤɚɪɬɨɧ ɬɚ ɩɚɩɿɪ  ɫɤɥɨ  ɦɟɬɚɥ  ɩɥɚɫɬɢɤ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ  ɿ  ɿɧɲɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ  ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ Ɍɉȼ  ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɰɿɧɧɢɯ 
ɮɪɚɤɰɿɣ  ɭ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ  ɩɨɬɨɰɿ  Ɍɉȼ   ɹɤɿ  ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ  ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ  ɞɚɫɬɶ  ɡɦɨɝɭ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ  ɿɦɨɜɿɪɧɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ  ɪɟɰɢɤɥɿɧɝɭ  ɹɤ  ɧɚ  ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ   ɬɚɤ  ɿ  ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ  ɪɿɜɧɿ   ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɜɢɹɜɢɬɢ  ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ  ɞɥɹ ɲɥɹɯɭ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɰɿɥɟɣ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ  ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ  ɜ  ɍɤɪɚʀɧɿ  ɞɨ        ɪɨɤɭ   ɚ  ɫɚɦɟ 
ɰɿɥɟɣ ɩɪɨ ©ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ± ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɡ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɰɢɤɥ 
ɪɿɡɧɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ   ɳɨ  ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ  ɭ  ɜɿɞɯɨɞɚɯ  ɬɚ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ  ɞɨ  ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ± ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɰɿɥɨʀ ɝɚɥɭɡɿ  ɞɥɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ   ɨɱɢɫɬɤɢ  ɱɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ  ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  ɚɛɨ  ʀɯ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ  ɞɥɹ  ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ  ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢª>16]. 

Ⱥɧɚɥɿɡ  ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɿ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  ɉɢɬɚɧɧɹ  ɹɤɨɫɬɿ  ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɬ  ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ  ɜɱɟɧɢɦɢ   ɭ  ɩɪɚɰɹɯ  Ʉɥɸɲɧɢɱɟɧɤɚ ȯ  ȯ  [8, 7, 9], 
Ɇɢɪɧɨɝɨ Ⱥ  ɇ  [12@   Ɂɨɥɨɬɚɪ Ʌ  ȼ  [6]   ɉɨɡɚɱɟɧɸɤɚ ȿ  Ⱥ [13], 
ɉɪɢɣɦɚɱɟɧɤɨ Ɉ  ȼ  [15@   Ɋɭɞɢɤ Ⱥ  ɇ  [17@   Ɏɭɪɦɚɧɟɧɤɨ Ɉ ɋ  [18@   ɒɢɥɨɜɚ Ɍ  Ɉ  
[19, 20@   Ȼɚɛɚɽɜ ȼ  ɇ  > @   Ȼɟɪɥɿɧɝ Ɋ  Ɂ  > @   Ƚɭɛɿɧɚ Ɇ  ȼ  [4], 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
 

258 

Ʉɭɱɟɪɹɜɢɣ ȼ  Ɉ  [11@   ɇɚ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɬɜɟɪɞɢɯ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɢɬɟɦɢ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ Ɍɉȼ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɪɹɞ  ɫɜɿɬɨɜɢɯ  ɜɱɟɧɢɯ 6 $]DGLɬɚ$ .DULPL±Jashni [21@  $  .XPDU  ɬɚ 
S. Samadder [25@   ɋɶɨɝɨɞɧɿ  ɜ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ  ɦɟɬɨɞɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɽɦɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ  ɡɨɤɪɟɦɚ * 'HQDIDV ɬɚ 7 5X]JDV ɬɚ ɿɧɲ  >24@  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ , 2ULEH±
Garcia[27], S.Chung, [23@  ȱ  Ƚ  Ʉɨɰɸɛɚ >10], E.Owusu±6HN\HUH ɬɚ (  +DUULVɬɚ ɿɧɲ  
[28], R. Noori, A. Karbassi [26@  6 $]DGLɬɚȺ  .DPLUL±Jashni [22@  ɉɪɨɬɟ ɧɟ  ɿɫɧɭɽ 
ɠɨɞɧɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɭ   ɹɤɢɣ  ɛɢ  ɞɚɜ  ɡɦɨɝɭ  ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ  ɰɢɯ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ  

ȼɢɤɥɚɞ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɽ ɧɟɩɪɨɫɬɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ  Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
 ɪɿɜɧɹ  ɿɧɮɥɹɰɿʀ   ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ  ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ   ɡɦɿɧɚɦɢ  ɜ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ  ɳɨɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ    ɓɟ  ɫɤɥɚɞɧɿɲɨɸ  ɡɚɞɚɱɟɸ  ɽ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ  Ɍɉȼ   ɧɚ  ɡɦɿɧɭ  ɹɤɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɚɽ  ɳɟ  ɛɿɥɶɲɚ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ  ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ  ɹɤɿ ɜɚɠɤɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ   

Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɧɚɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɛɭɥɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ  ɪɿɡɧɿ  ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɬɚ  ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ                  ɬɚ 
90:10). 

 

Ɋɢɫ    ± ɋɯɟɦɚ ɒɇɆ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɍɉȼ 
 

Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɒɇɆ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ  06(  ɧɚ  ɟɬɚɩɿ  ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ   Ⱦɥɹ  ɩɿɞɛɨɪɭ  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɒɇɆ  ɦɢ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢ ɪɿɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɣɪɨɧɿɜ ɭ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɦɭ 
ɲɚɪɿ  Ɇɢ ɛɪɚɥɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ   ɞɨ     Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɩɿɞɿɛɪɚɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɣɪɨɧɿɜ ɭ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 10. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ   ± ɉɨɯɢɛɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɍɉȼ 
ȿɬɚɩɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ 

 

ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɚ 

ɩɨɯɢɛɤɚ 
 

ɋɟɪɟɞɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚ ɩɨɯɢɛɤɚ 

 

Ɍɪɟɧɭɜɚɧɧɹ 0.995785 0.0067713 1.07312 
ȼɚɥɿɞɚɰɿɹ 0.982592 0.0124623 1.13516 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 0.891185 0.00427911 1.00512 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 0.991940 0.0071127 1.08118 

 
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɍɉȼ ɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 

ɉɁ 0DWODE  ɜɟɪɫɿɹ     E  ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨʀ ɚɜɬɨɪɟɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɜɯɨɞɚɦɢ   

Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ  ɚɧɚɥɿɡ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ  ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ  ɬɚ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɯɿɞɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ   ɐɿɥɶɨɜɚ  ɡɦɿɧɧɚ  ± ɨɛ¶ɽɦ  ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ 
Ɍɉȼ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɞɟɧɶ  

ɇɚɜɱɚɧɧɹ  ɒɇɆ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ  ɲɥɹɯɨɦ  ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ       ɧɚɛɨɪɿɜ  ɞɚɧɢɯ  ɬɚ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ      ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɬɪɟɧɭɜɚɧɶ ɞɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ         

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ  ɒɇɆ  ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ  ɡ     ɲɚɪɿɜ   ɜɯɿɞɧɨɝɨ   ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ  ɬɚ 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ    

ɍ  ɹɤɨɫɬɿ  ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɛɭɜ  ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ  ɚɥɝɨɪɢɬɦ  Ʌɟɜɟɧɛɟɪɝɚ  ± 
Ɇɚɪɤɚɪɞɚ   

Ⱦɥɹ  ɬɨɝɨ  ɳɨɛ  ɭɧɢɤɧɭɬɢ  ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬ   ɬ ɡ   ɩɟɪɟɧɚɬɪɟɧɨɜɚɧɨɫɬɿ  ɦɨɞɟɥɿ  ɛɭɥɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɢɣɨɦ ɪɚɧɧɶɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ  Ȼɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɚɞ    ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɿɡ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ  ɜɯɨɞɚɦɢ  ɡ  ɧɚɛɨɪɭ  ɞɚɧɢɯ  ɞɥɹ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 06(  

Ⱦɥɹ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ  ɧɟɥɿɧɿɣɧɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ 
ɛɭɥɨ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ  ɩɿɞɛɿɪ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɧɟɣɪɨɧɿɜ   Ɉɛɪɚɧɨ ɲɢɪɲɢɣ  ɞɿɚɩɚɡɨɧ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɟɣɪɨɧɿɜ ɜɿɞ   ɞɨ    ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɞɟɥɿ  ɍ ɡɦɿɧɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɧɟɣɪɨɧɿɜ  ɭ  ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɦɭ  ɲɚɪɿ  ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ  ɜɢɯɿɞɧɢɣ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ   ɬɚɤ  ɹɤ 
ɜɚɝɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɟɣɪɨɧɚ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɞɟ ɡɦɿɧɟɧɨ   

ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ  ɡ  ɪɿɡɧɨɸ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ  ɧɟɣɪɨɧɿɜ  ɞɚɥɨ  ɡɦɨɝɭ  ɭɬɨɱɧɢɬɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɩɨɦɢɥɤɨɸ   

ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ 
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ  Ɍɉȼ  ɡ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ  ɦɨɞɟɥɟɣ  ɒɇɆ ɜɢɤɨɧɚɧɚ  ɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɉɄ ([HO ©ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ Ɍɉȼª   

ȼɢɛɿɪ ɉɄ  ([HO   ɹɤ  ɨɫɧɨɜɢ  ɞɥɹ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɛɭɥɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ  ɬɨɦɭ   ɳɨ  ɉɄ  ([HO  ɽ  ɩɪɨɫɬɢɦ  ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ  ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ   ɥɟɝɤɢɦ  ɭ 
ɨɫɜɨɽɧɧɿ   Ɍɨɦɭ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  Ɍɉȼ  ɦɨɠɥɢɜɨ  ɛɭɞɟ  ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 



ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɩɭɫɤ          
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹɦɢ  ɦɿɫɬɚ  ɧɚ  ɦɿɫɰɹɯ   ɛɟɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ  VRIW±
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ  ɬɚɛɥɢɰɿ  ɽ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ  ɞɥɹ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɞɨ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ Ɍɉȼ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɦɿɫɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ  

Ⱦɥɹ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɥɢɫɬɚɯ ([HO ©ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ 
Ɍɉȼª ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɿɫɬɚ  ɚ ɫɚɦɟ  

± ©Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɣɨɧɿɜª 
Ⱦɚɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɭɬɨɱɧɸɸɱɿ ɞɚɧɿ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɦɿɫɬɚ  

± ©ɉɥɨɳɚ ɪɚɣɨɧɿɜª 
± ©ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɞɨ ɫɟɥɢɬɟɛɧɨʀª 
± ©Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɢɬɟɥɿɜª 
± ©Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɿɦɟɣª 

ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ©ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ Ɍɉȼª ɛɭɞɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ  ɨɛ¶ɽɦ  ɬɚ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ  Ɍɉȼ  ɩɨ  ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɭ   ɐɟ  ɜ  ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ  ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ  ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ  ɡɚɯɨɞɢ  ɧɚ  ɟɬɚɩɿ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ  ɬɚ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɢ  ɪɨɡɪɨɛɰɿ  ɋɯɟɦɢ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɬ  

ɇɚɜɟɞɟɦɨ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ  ɬɚɛɥɢɰɹɯ 
©ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ Ɍɉȼª ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦ  ȼɿɧɧɢɰɹ  

ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɚɣɬɭ  ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ  ɦɿɫɶɤɨʀ  ɪɚɞɢ  >1@  ɬɚ  ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ  ɞɠɟɪɟɥ  >5@  Ⱦɚɧɿ  ɬɚɤɨɠ  ɛɭɥɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ  ɲɥɹɯɨɦ  ɚɧɚɥɿɡɭ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɯ  ɡɚɤɥɚɞɿɜ  ɬɚ  ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ   ɹɤɿ 
ɩɪɨɞɚɸɬɶ ʀɠɭ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɿɫɬɚ  

ȼɫɸ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ  ɦɿɫɬɚ  ȼɿɧɧɢɰɹ  ɛɭɥɨ  ɩɨɞɿɥɟɧɨ  ɧɚ      ɪɚɣɨɧɿɜ  ɡɚ  ɫɯɨɠɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ. 

ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ  ɛɭɥɨ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ  ɲɥɹɯɨɦ  ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɤɚɪɬ 
 ɪɢɫ 2). 

ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɪɿɡɧɢɯ  ɮɪɚɤɰɿɣ  Ɍɉȼ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ 3. 

Ɂɚ  ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ  ɧɚɦɢ  ɥɢɫɬɿɜ  ([HO  ©ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ  Ɍɉȼª  ɦɢ  ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɥɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ  ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ Ɍɉȼ   

Ɂɧɚɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɭ  ɧɨɪɦɭ   ɤɝ ɥɸɞɢɧɭ   ɬɿɽʀ  ɱɢ  ɿɧɲɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ  ɜ  ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɡɦɨɠɟɦɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ Ɍɉȼ  
ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ  ɹɤɿ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ  
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Ɋɢɫ  2 ± ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦ  ȼɿɧɧɢɰɹ 
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Ɋɢɫ 3 ± ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ Ɍɉȼ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦ  ȼɿɧɧɢɰɹ 

 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 

1. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ  Ɍɉȼ  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɨ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɠɢɬɟɥɿɜ  ɦɿɫɬɚ  ȼɿɧɧɢɰɹ   ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɞɚɥɨ  ɡɦɨɝɭ  ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ 
ɜɩɥɢɜ  ɧɚ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ  Ɍɉȼ  ɪɹɞɭ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ   ɮɚɤɬɨɪɿɜ  ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɿ  
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ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɜɩɥɢɜɭ   ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ±ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ   ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ  ɬɚ  ɜɥɚɫɧɢɯ  ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ   ɭɦɨɜ  ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ   ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ  
Ɂɧɚɣɞɟɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɞɚɽ  ɡɦɨɝɭ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ  ɡɦɿɧɭ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ 
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ  Ɍɉȼ  ɜ  ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  ɜɿɞ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ±ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ  ɡɦɿɧ  ɜ  ɠɢɬɬɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɦɿɫɬ   

2. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ  ɦɨɞɟɥɶ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ 
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ  Ɍɉȼ   Ɇɨɞɟɥɶ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɨɫɧɨɜɿ  ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɲɬɭɱɧɨʀ  ɧɟɣɪɨɧɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ   ȼɨɧɚ  ɞɚɽ  ɡɦɨɝɭ  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɮɪɚɤɰɿɣ  ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ  Ɍɉȼ   ɹɤɿ  ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɫɹ  ɭ  ɬɨɦɭ  ɱɢ 
ɿɧɲɨɦɭ  ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ   ȼɢɛɿɪ  ɲɬɭɱɧɨʀ  ɧɟɣɪɨɧɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ  ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ  ʀʀ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ  ɞɟɤɿɥɶɤɚ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɋɟɪɟɞ ɮɪɚɤɰɿɣ   ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ  ɛɭɥɨ  ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ   ɜɢɞɿɥɟɧɨ   ɫɤɥɨ   ɩɚɩɿɪ  ɬɚ  ɤɚɪɬɨɧ   ɩɥɚɫɬɢɤ  ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ  ɮɪɚɤɰɿɸ  ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨʀ  ɭɩɚɤɨɜɤɢ  ɦɟɬɚɥɭ  ɬɚ ɮɪɚɤɰɿɸ  ɜɿɞɯɨɞɿɜ  ɳɨ 
ɧɟ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ   

3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ 
Ɍɉȼ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦ  ȼɿɧɧɢɰɹ  ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɦɭ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɍɉȼ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ Ɍɉȼ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɿɫɬɚ  

Ɂɚ  ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɤɥɚɫɬɟɪɭɜɚɧɧɹ  ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɫɬɜɨɪɟɧɨ  ɤɚɪɬɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɫɤɥɚɞɭ  Ɍɉȼ   ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ  ɦ  
ȼɿɧɧɢɰɹ   

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɟ  ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ  ɦɨɠɟ  ɫɬɚɬɢ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ  ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ  ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ  ɪɿɲɟɧɶ  ɳɨɞɨ  ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ  ɩɭɧɤɬɿɜ  ɩɪɢɣɨɦɭ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ  ɫɢɪɨɜɢɧɢ   ɲɥɹɯɨɦ  ɨɰɿɧɤɢ  ɞɚɧɿ  ɩɪɨ  ɨɛ¶ɽɦɢ  ɪɿɡɧɢɯ  ɮɪɚɤɰɿɣ   ɹɤɿ 
ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ  
 

ɋɩɢɫɨɤ ɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɬɚ  ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ   Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ  ɩɥɚɧ  ɦɿɫɬɚ   ɨɫɧɨɜɧɟ 

ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ  ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ  URL: http://www.vmr.gov.ua  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
02.02.2020). 

2. Ȼɚɛɚɟɜ ȼ ɇ   Ƚɨɪɨɯ ɇ ɉ   Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ɘ Ʌ   Ʉɨɪɢɧɶɤɨ ɂ ȼ   ɇɚɭɦɟɧɤɨ Ⱥ ɋ   
ɉɢɥɢɝɪɢɦɦ  ɋ ɋ    ɋɚɪɚɬɨɜ  ɂ ȿ    Ɍɤɚɱɟɜ  ȼ Ⱥ    ɒɭɬɟɧɤɨ  Ʌ ɇ    ɘɪɱɟɧɤɨ ȼ Ⱥ  
ɉɨɥɢɦɟɪɧɵɟ  ɨɬɯɨɞɵ  ɜ  ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ  ɝɨɪɨɞɚ   ɏ    ɏɇȺȽɏ         
374 ɫ   

3. Ȼɟɪɥɿɧɝ Ɋ Ɂ  ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɹɤ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  ȼɿɫɧɢɤ  Ɂɛ  ɧɚɭɤ  ɩɪɚɰɶ  Ʌɶɜɿɜ        ȼɢɩ      ɋ      ± 130. 

4. Ƚɭɛɢɧɚ Ɇ  ȼ  Ɉɫɧɨɜɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ  Ʉ  
 ȼɬɪɚ        ɫ      
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5. ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ  ɤɚɪɬɚ  ɦɿɫɬɚ  ȼɿɧɧɢɰɹ   ɈɉɈɊȺ      ɜɟɛ±ɫɚɣɬ   85/  
https://www.vmr.gov.ua  ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ               

6. Ɂɨɥɨɬɚɪ Ʌ ȼ  Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɦɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɞɥɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ   ɧɚɭɤ -
ɬɟɯɧ  ɡɛɿɪɧɢɤ  Ʉ   ɄɇɍȻȺ        ȼɢɩ      ɋ     -295. 

7. Ʉɥɸɲɧɢɱɟɧɤɨ ȯ  ȯ  ɀɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɦɿɫɬ  ɄɇɍȻȺ  Ʉ   
2010. 246 

8. Ʉɥɸɲɧɿɱɟɧɤɨ ȯ ȯ  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɬɨɦ  Ʉ ɄɇɍȻȺ            ɫ  
9. Ʉɥɸɲɧɿɱɟɧɤɨ  ȯ ȯ    Ʌɿɫɧɿɱɟɧɤɨ  ɋ ȼ    Ɋɟɣɰɟɧ  ȯ Ɉ    Ⱦɟɧɢɫɟɧɤɨ ɇ Ɉ  

ɀɢɬɥɨɜɨ- ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɿɫɬ  Ʉ   ɄɇɍȻȺ            ɫ  
10. Ʉɨɰɸɛɚ  ȱ   Ƚ   Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɡɚɫɚɞ  ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ  ɡɛɢɪɚɧɧɹ  ɬɚ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɜɟɪɞɢɯ  ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ  ɜɿɞɯɨɞɿɜ   ɧɚ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ  ɦ   ɀɢɬɨɦɢɪɚ : 
ɚɜɬɨɪɟɮ  ɞɢɫ   ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤ  ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞ  ɬɟɯɧ  ɧɚɭɤ             Ʉɢʀɜ        
   ɫ  

11. Ʉɭɱɟɪɹɜɢɣ ȼ Ɉ  ɍɪɛɨɟɤɨɥɨɝɿɹ  Ʌɶɜɿɜ  ɋɜɿɬ            ɫ  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 

əɜɨɪɨɜɫɤɚɹ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ, ȼɢɧɧɢɰɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɝ. ȼɢɧɧɢɰɚ. 

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. 
ȼ  ɫɬɚɬɬɟ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ  ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɫɨɫɬɚɜɚ 
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ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ   ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ   ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
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ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɸɬɫɹ  ɜ  ɬɨɦ  ɢɥɢ  ɢɧɨɦ  ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟ   ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
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ɩɪɢɦɟɪɟ ɝ  ȼɢɧɧɢɰɚ  

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ  ɫɯɟɦɚ  ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ  ɨɱɢɫɬɤɢ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ  ɩɭɧɤɬɚ  
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɬɜɟɪɞɵɟ ɛɵɬɨɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ  
 

Annotation 
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Forecasting the morphological composition of municipal waste in the design the 
city sanitary scheme. 

The article substantiates the importance of predicting the morphological 
composition of solid waste. For the forecasting study, initial data were collected by 
surveying the residents of Vinnytsia. This study made it possible to predict the impact 
on the morphological composition of MSW of a number of factors: seasonality 
factors, external influences, socio-behavioral factors, consumer behavior and personal 
preferences, living conditions, organizational factors. A correlation was found 
between the factors and the target variables of forecasting allows to predict the 
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change in the morphological composition of municipal solid waste depending on the 
socio-domestic changes in the lives of urban citizens. 

A model for predicting the morphological composition of municipal solid waste 
was proposed. This prediction model is based on the artificial neural network method. 
It makes it possible to analyze the ratio of fractions of municipal solid waste 
produced in a particular household. The choice of an artificial neural network is due 
to its ability to predict several indicators. The fractions that were predicted are glass, 
paper and cardboard, plastic of various markings, the fraction of combined 
packaging, metal and the fraction of non-recyclable waste. 

The practical implementation of forecasting the morphological composition of 
solid waste is performed on the example of Vinnytsia. Based on the information 
obtained by predicting the morphological composition of solid waste, the prospects 
for the formation of different fractions of solid waste in the city are practically 
calculated. 

Developed forecasting can be an effective tool for management decisions on the 
location of sanitation facilities, by estimating data on the volumes of different 
fractions produced in different areas. 

Key words: Scheme of sanitary sanitary facilities; morphological composition; 
municipal solid waste. 
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АРХІТЕКТУРА АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ: СУЧАСНІ МОДЕЛІ 

ЖИТЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 
  

Анотація: у статті розглянуто сучасні архітектурні практики та особливості 
організації житлового середовища для літніх людей в контексті проблем, 
пов’язаних із глобальним старінням суспільства. Старіння населення та 
трансформація традиційної сімейної моделі  збільшує роль соціальної 
підтримки і створює необхідність пошуку альтернативних моделей житла для 
задоволення потреб «нової» домінуючої групи. Пропозиції варіюються від 
самостійного проживання в індивідуальних будинках або квартирах до 
переходу в інтернатні заклади з цілодобовим доглядом. Незалежно від 
культурних, соціальних і фінансових факторів, абсолютна більшість літніх 
людей намагається докладати максимальних зусиль, аби обслуговувати себе 
самостійно і вважає за краще старіти вдома. Однак вікові фізіологічні зміни та 
соціальна ізоляція можуть зробити такий вибір для них небезпечним. Ризики 
може зменшити житлове середовище, архітектура якого забезпечує для літніх 
людей доступність та безпеку та сприяє соціальній згуртованості. Пошук таких 
рішень є альтернативою будинкам пристарілих і спробою утримати людей 
похилого віку в їх звиклому міському оточенні. Найпоширенішим сучасним 
планувальним методом є системне поєднання житла та різних громадських 
просторів для сприяння активності та взаємодії старших мешканців, а також 
інтеграції жителів різних поколінь чи соціальних груп. Паралельно 
спостерігається все більша увага до таких інноваційних форм проживання 
літніх людей, як  житлові співтовариства - альтернативне житло, яке 
створюється за участю самих літніх громад для забезпечення взаємної 
підтримки без шкоди для приватності користувачів. В роботі також 
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досліджується, якими є переваги і недоліки існуючих моделей житла для літніх 
людей і які просторові рішення відповідають сучасним тенденціям та потребам 
старіючого українського суспільства. 

Ключові слова: старіння населення, будинки пристарілих, житлові комуни, 
мультигенераційне житло, соціальна підтримка, активне довголіття. 

 
Постановка проблеми. Епідемія COVID-19 стрімко охопила світ і, як 

будь-яка криза, розкрила низку системних проблем, що залишалися 
непоміченими. Директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге назвав 
«неймовірною людською трагедією» дані, згідно яких до половини померлих 
від коронавірусу в країнах ЄС, проживали в установах догляду за літніми 
людьми. Першою про масові смерті від коронавірусу в будинках для людей 
похилого віку повідомила Іспанія: військові, відправлені для проведення 
дезінфекції, знайшли там покинутих напризволяще літніх пацієнтів. Згодом 
хвиля подібних випадків прокотилася по Франції, Великобританії, США, та 
інших країнах. Не стала виключенням Україна. Хоча населення старшого віку 
найбільш уразливе до вірусу, при належних умовах, у багатьох, навіть дуже 
старих людей з хронічними захворюваннями, є хороші шанси на одужання. Той 
факт, що будинки тривалого догляду стали осередками поширення інфекції і 
масових смертей, виявив нагальну необхідність переосмислення  
функціонування цих закладів, їх модернізації і пошуку достойної альтернативи. 
В свою чергу ВООЗ готова надати підтримку у створенні інтегрованих і 
орієнтованих на людину систем догляду.[1] 

Сучасні демографічні тенденції свідчать про швидке зростання кількості 
літніх людей у світі. В заможних країнах старіння суспільства пов’язане із 
зростанням тривалості життя  на тлі низького рівня народжуваності. Однак в 
Україні, яка сьогодні також входить до 30 найбільш старих держав світу, 
довготривалою особливістю старіння населення є його обумовленість, крім 
зниження народжуваності, високим рівнем передчасної смертності у всіх 
вікових категоріях без відчутного збільшення тривалості життя та економічною 
міграцією працездатного населення.[3] За даними мінсоцполітики, частка осіб 
віком від 60 років в нашій країні у 2015 році становила 21,8% загальної 
чисельності населення; відповідно до національного демографічного прогнозу 
до 2030 року вона становитиме чверть, а у 2030 році – біля третини всього 
населення. Демографічні зміни та трансформація сімейної моделі через 
зникнення традиційної багатопоколінної сім’ї (діти часто залишають будинок, а 
батьки опиняються на самоті в квартирі великої площі) впливають на 
міжпоколінні контакти та внутрішньосімейну солідарність. Ймовірність мати 
опікуна в родині зменшується, важливішою стає соціальна підтримка. Аби 
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сприяти створенню мосту між поколіннями та уникнути таких негативних 
явищ, як дефіцит робочої сили для догляду, колапс системи охорони здоров'я, 
масова самотність та незахищеність людей похилого віку, та, міжнародні 
організації розробляють полісекторну політику, направлену на підтримку 
активності громадян похилого віку та їх залучення у суспільне життя.  

Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС та взяла на себе міжнародні 
зобов’язання щодо імплементації 17 Цілей сталого розвитку на період до 
2030 року, прийнятих на Саміті ООН 2015 року. З метою реалізації цих 
зобов'язань, для забезпечення створення сприятливих умов для здорового 
старіння й активного довголіття та адаптації суспільних інститутів до 
подальшого демографічного старіння, Кабінетом Міністрів України було 
схвалено Стратегію державної політики з питань здорового та активного 
довголіття населення на період до 2022 року. Стратегія передбачає комплексні 
заходи щодо підтримки громадян похилого віку, їх інтегрування в суспільний 
розвиток, підвищення якості життя з концентрацію зусиль на таких пріоритетах 
щодо громадян похилого віку: 

1) Поліпшення умов для самореалізації та участі в процесах розвитку 
суспільства. 

2) Забезпечення здоров’я та благополуччя. 
3) Створення середовища, сприятливого для активного життя.[2] 
Щоби створити безпечне, доброзичливе та стимулююче середовище для 

літніх людей, завданням архітектури є задоволення ряду ергономічних вимог та 
забезпечення відповідних фізичних та соціальних умов. Більшість людей 
похилого віку не потребують допомоги у своєму щоденному житті і надають 
перевагу старінню вдома, але зниження їх функціональних можливостей і 
соціальна ізоляція можуть зробити цей вибір небезпечним.[6] Продумані 
планувальні рішення можуть запобігти ризикам та забезпечити оптимальний 
варіант періодичного догляду у поєднанні з автономним і незалежним способом 
життя із збереженням соціальних зв'язків. 

Сучасний стан дослідження проблеми. Тема створення сприятливого 
житлового середовища для старшого населення достатньо досліджена на заході 
і в світовій практиці вже існує велика кількість типів такого житла. Першими 
почали змінюватися країни Північної Європи: в Данії, наприклад, з кінця 80-х 
років створено біля 250 житлових комун для людей похилого віку та 
реалізовано найбільше новаторських проектів, до яких долучилися такі відомі 
архітектурні бюро, як JJW Architects, Henning Larsen Architects, Nord Architects 
та C.F. Møller Architects. Розроблені рішення протидіють пасивному способу 
життя, запропонованому для людей похилого віку масовим ринком та їх 
сприйняттю як однорідної групи. У 2008р. нью-йоркські архітектори Маттіас 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 

273

Голвіч і Метью Гофман (HWKN) запустили популярну сьогодні ініціативу 
«New Aging», яка поставила за мету розглядати архітектурні та урбаністичні 
рішення в контексті завдань, пов'язаних із старінням. ЇЇ суть полягає в тому, що 
для нових, активних пенсіонерів пропонується створити нове середовище, а 
існуюче адаптувати: об’єднати житлові комплекси з суспільними просторами, 
забезпечивши не тільки догляд, але й максимально можливу самостійність та 
самореалізацію.[8]  

Проблемою організації спеціалізованого житла для людей похилого віку в 
радянські часи почали серйозно займатися у 60-80ті роки у зв’язку з житловою 
кризою і збільшенням кількості одиноких літніх людей, що втратили родини в 
часи другої світової війни. Теоретичні питання архітектурної геронтології 
висвітлено в роботах Б.Л. Крундишева, В.В. Натахіна, А. В. Губанов, 
О.О. Сафронова. Проблеми основних її складових: інклюзивності та 
універсального проектування, розглянуто в наукових дослідженнях 
В.В. Куцевича, Л.М. Бармашиної, І.О. Данчак. Однак задачі розробки нових 
типів житла для людей похилого віку, включеного в звичайну сельбищну 
тканину міста та реорганізації морально застарілих інтернатних установ, 
залишаються невирішеними і вимагають уваги архітектурної теорії і практики. 
Проектувальники все ще виходять із стереотипів сприйняття літніх людей як 
залежних та нужденних, в той час, як більшість із них здатні та готові 
допомогати один одному та суспільству. 

Виклад основного матеріалу. Потреба удосконалення умов життя літніх 
людей комплексна, тому її вирішення має охоплювати всі рівні: від стратегії 
розвитку дружніх до старших мешканців міст, до благоустрою будинків 
ліфтами. Більшість пенсіонерів в Україні проживає в будинках старої забудови, 
в яких не враховано особливостей похилого віку, пов’язаних із зменшенням 
можливостей пересування і самообслуговування, санітарно-гігієнічних вимог та 
вимог соціальної адаптації. Основним і найбільш пристосованим типом 
спеціалізованого житла для людей похилого віку  залишаються будинки-
інтернати, принципи проектування яких визначалися економічними 
можливостями, а не бажанням створити домашні умови і середовище для 
більш-менш активного життя. Однак, сьогодні соціальні та містобудівні теорії 
наполягають на тому, що літні люди, по можливості, мають жити у своєму 
звичному середовищі, відповідно до концепції «старіння на місці». Тому 
сучасна практика намагається уникати будинків-інтернатів в якості постійного 
місця проживання.[10] Європейський досвід будівництва для людей похилого 
віку в Україні не поширений з фінансових причин.  Але існують рішення, які не 
потребують масштабних інвестицій. Наприклад, використання перших поверхів 
житлових будинків як суспільного простору, може сприяти соціальній активації 
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через встановлення контактів між мешканцями різних генерацій із обоюдною 
для них користю. Це один з найпоширеніших планувальних методів в ЄС для 
створення аналогу багатопоколінної родини в масштабах всього житлового 
утворення для утримування літніх людей в їх звиклому середовищі, 
альтернатива будинкам пристарілих.[9] Хоча будинки пристарілих у 
розвинутих європейських країнах теж існують, продумані архітектурні 
рішення, соціальна політика та рівень медичної допомоги створюють такі 
умови, що люди не мають необхідності туди переходити.  

За даними мінсоцполітики в Україні функціонують 287 інтернатних 
установ. Серед них 90 будинків-інтернатів для громадян похилого віку, 
геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, в яких 
проживають 12,4 тис. осіб.[3] На інтернатні заклади витрачаються мільярди 
гривень, проте більшість цих коштів йде не на забеспечення їх мешканців, а на 
утримання будівель та оплату роботи персоналу. Через те, що більшість 
інституцій є закритими системами, в них часто відбувається насильство, за роки 
перебування людей в інтернатах руйнуються їх родинні та соціальні зв'язки. 
Просторова організація подібних закладів  не сприяє збереженню 
індивідуальності, створює середовище пасивних спостерігачів, а не учасників 
життєвих процесів. Аналіз результатів моніторингових візитів свідчить про 
порушення державних санітарно-гігієнічних та будівельних норм 
(недотримання вимог щодо житлової площі з розрахунку на 1 особу; 
незабезпечення доступності приміщень для маломобільних  підопічних). Навіть 
за таких умов українські інтернати переповені. В державні будинки 
пристарілих за українськими законами приймаються тільки ті особи,  що за 
станом здоров’я потребують догляду та не мають працездатних родичів, 
зобов’язаних їх утримувати за законом.[3] Остання умова є проблемою для 
великої кількості старих людей, які шукають захисту від домашнього насилля, 
стали жертвами квартирних аферистів, або переїхали з прифронтової території 
та залишилися без документів. Активісти громадських організацій створюють 
для них невеликі будинки пристарілих, які утримують власним коштом. Такі 
геріатричні заклади невнормовані та потребують легалізації та державної 
підтримки. На розгляд парламенту подано проект закону, в якому для 
вирішення проблеми пропонується взяти за зразок будинки сімейного типу для 
дітей-сиріт. Їх утримання обходиться  державі майже вдвічі дешевше за 
рахунок набагато меншої кількості персоналу та дешевшого утримання 
приміщень, а сам статус будинку сімейного типу передбачає зовсім іншу 
атмосферу. Сучасні моделі функціонування таких закладів будуються на 
принципах: а) мешканці повинні брати активну участь у житті громади в міру 
своїх можливостей; б) «занадто багато турботи гірше, ніж занадто мало 
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турботи», тому що навички атрофуються; в) кожен хоче і має право сам 
контролювати своє життя. 

Літні люди, як правило, переїжджають у будинки пристарілих, щоби 
уникнути самотності та через проблеми із здоров'ям. Важливим чинником, який 
призводить до потрапляння в інституції, є також відсутність сервісів з 
підтримання їх самостійності. Досягнувши значно зменшеної рухливості, вони 
проводять більшу частину свого часу у власних квартирах, де часто людині з 
фізичними вадами може бути не під силу нормально рухатися по кімнаті чи 
потрапити в туалет через вузькі двері. В такому випадку навіть проста 
допомога з розширенням дверей, може убезпечити людину від потрапляння в 
інтернат.[7] 

Якщо немає можливості адаптувати поточний будинок літньої людини до 
її потреб, мешканець будь-якого європейського міста може переселитися в 
Senior housing - будинок для незалежного проживання старших людей (в 
основному пар), які будуються сьогодні у кожному житловому районі. В 
більшості випадків вони складаються з двокімнатних квартир з великими 
балконами (мінімальний розмір 1.80 × 1.80), на яких можна відпочивати та 
спілкуватися з сусідами. Квартира на першому поверсі може  виходити на 
невеличкий сад, а на даху таких будинків часто буває оранжерея, доступ до якої 
забезпечує ліфт. 

Вихідним принципом планувальних рішень для Senior housing є усунення 
різних бар’єрів: 

1) Візуальних, найважливіших у сприйнятті навколишнього середовища: 
нерозбірливість просторового розташування об’єкту, візуальної ідентифікації в 
ньому, недостатній рівень освітлення, невідповідні поєднання кольорів і 
матеріалів, які погіршують прийом інформації. 

2) Бар'єрів руху, пов’язані з обмеженням мобільності, погіршення умов 
незалежності в побуті: відсутність відповідних поручнів по маршрутах зв'язку, 
слизька поверхня, брак належного простору для маневрування; 

3) Когнітивних, пов'язаних з процесами погіршення здатності поглинати 
нову інформацію та вміння поєднувати факти (нове оточення може стати 
фактором стресу і викликати стан високої напруги). [9] 
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Безумовно, навіть при дуже прогресивному дизайні та оснащенні, частина 
літніх людей потребує постійного медичного догляду і побутового 
обслуговування. Sheltered housing (житло з доглядом), аналог нашого дому 
пристарілих – це зазвичай квартира, облаштована власними меблями, куди 
можна запросити знайомих, як у звичайному житлі, але мешканці можуть 
розраховувати на 24-годинну допомогу. Сучасні технології дозволяють 
організувати навіть в інтернатах середовище, яке поєднує максимальну 
самостійність і безпеку: датчики, телекомунікації, роботи і тд. Так, кур’єрска 
служба UPS вже почала безпечну і ефективну доставку дронами медикаментів, 
телемедицина та датчики можуть дати відчуття приватності та захищеності, 
забезпечивши контроль без постійної присутності медичного персоналу.  

Між варіантами самостійного проживання в звичайній адаптованій 
квартирі і проживанням в інституційному закладі буває велика кількість 
різноманітних індивідуальних ситуацій та потреб, тому розроблено численні 

комбінації житла з медичною та немедичною допомогою. «Концентрованим» в 
зарубіжній практиці називають розселення людей похилого віку в спеціальні 
будинки або групу багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями 
громадського і медичного обслуговування в житлових кварталах в структурі 
міста, оскільки територіальне розміщення житла для них має велике 
значення.[13] Людина, що проживає в таких  
 
апартаментах, на відміну від мешканців будинків-інтернатів, включена в 
суспільне життя і, як правило, не втрачає зв'язків з родичами, сусідами і 
друзями, що дуже сприятливо впливає на її психологічний стан.  

 
Рис. 1 - Колективне житло для людей похилого віку з громадським та медичним 

 центром в м. Барселона, пл. Лас-Глоріас. peris+toral.arquitectes 
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Комплекс житлового та громадського призначення для літніх людей в 
центрі Барселони (рис. 1) являє собою унітарну будівлю для різних цілей 
використання: групи з трьох об'ємів житла на 105 квартир поверх спільної 
стілобатної частини з громадськими приміщеннями: центром охорони здоров’я, 
та територіальним громадським центром для літніх людей. На верхньому 
поверсі кожного будинку розміщені загальні пральні, критий ганок з 
гардеробними та патіо-солярій з міською фермою. На перших поверхах 
знаходяться багатофункціональні приміщення соціальних служб, пов'язані з 
зовнішньою терасою, яка об'єднує три житлові блоки. Типологія квартир 
організована навколо центрального ядра сервісних приміщень, оточеного 
спальнею та вітальнею, що з'єднуються або відокремлюються великими 
розсувними дверями і дозволяють трансформувати простір для різного 
використання. 

Існують різні варіанти таких комплексів. Наприклад, концепція резиденції 
Ars Longa в Гельсинки заснована на спільній професійній ідентичності 
мешканців. Проект розроблено для літніх дизайнерів та художників, більшість з 
яких продовжує працювати після виходу на пенсію, тому планування квартир 
являє гнучку комбінацію житлового простору та робочої області. Ще одним 
варіантом є житлові комплекси для проживання літніх людей з різним ступенем 
соціального обслуговування. В них самостійні літні люди, які знають, 
несамостійних сусідів, в разі потреби можуть покликати медсестру, що теж 
знаходиться поруч.[9] 

Дослідження підтверджують, що, якщо літніх людей поселити з ким-
небудь, від цього виграють всі. Окрім того, що люди різних генерацій 
спілкуються між собою, в такій схемі з'являються робочі місця. Система 
взаємодії випробувана і добре працює у Німеччині, Франції та Іспанії. В 
студентських гуртожитках створюють житлові блоки для літніх людей, або, 
навпаки: від деяких квартир в резиденціях для літніх відокремлюють невеликі 
студії для студентів, зацікавлених у допомозі літнім людям - в обмін на 
кімнату. В українських містах існує велика кількість квартир, господарями яких 
є одинокі літні люди, що могли б пропонувати кімнати для аренди студентами в 
обмін на догляд. Враховуючи економічну нестабільність та проблему нестачі 
опікунів, яка з часом тільки загострюватиметься, така форма проживання 
виглядає перспективною, але потребує законодавчого врегулювання (через 
часті квартирні афери пенсіонери почуваються незахищеними і не довіряють 
арендаторам) та відповідної адаптації житла. Планувальні рішення наших 
квартир мають зазлегідь передбачати вікові і родинні зміни, щоби за 
необхідністю забезпечити достатню приватність при спільному користанні 
частини приміщень з можливим опікуном.Ідея інноваційної моделі «Будинок 
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поколінь» полягає у створенні соціальних зв'язків між людьми поза межами 
сім'ї. На практиці в такому житловому комплексі, наприклад, люди похилого 
віку зможуть розраховувати на допомогу у побуті, натомість молоді батьки 
отримають підтримку у догляді за дітьми. Важливе місце в міжгенераційному 
житлі займає Клуб сусідства - спільний простір, де мешканці можуть зустрітися 
і обмінятися своїми знаннями чи навичками, разом готувати, проводити свята і 
т.п.[12] 

 

а)  

б) 

Рис. 2 - а) будинок опіки Sølund, Копенгаген; б) проект Будинку поколінь Future Sølund,. 

C.F. Møller Architects 

 

Датське архітектурне бюро C.F. Møller Architects розробило проект Future 
Sølund - одного з найбільш прогресивних житлових комплексів у датській 
історії, що поєднує в собі будинок пристарілих, житло для молоді та 
громадський простір. Новий міжгенераційний комплекс має замінити існуючий 
будинок опіки Sølund.(рис. 2) Проект об'єднає 360 квартир з постійним 
медичним доглядом, 150 квартир для молоді (що включає 20 квартир для 
молодих людей з аутизмом), 20 квартир для самостійних людей похилого віку, 
медичного денного стаціонару, дитячого садка на 5 груп, магазини, кафе, 
майстерні та парковки. Квартири для старших людей розташовані на першому 
поверсі - кожна із власним двориком, а молодіжні резиденції - в окремій 
будівлі. Тераса на даху виконує функцію альтанки і міської ферми, а внутрішні 
дворики створюють соціальну зону для мешканців. Ландшафтний дизайн 
об’єднує житлову частину з парком, набережною та громадськими 
приміщеннями, що виходять на міську вулицю.  

В 1920х роках в СРСР проектувалися будинки-комуни - місця 
довготривалого проживання з колективним побутом, що мав метою створити 
тісно пов'язану групу людей, яка б заміняла сім'ю. Ці ідеї закладені в 
планування будівель: житловий простір поділявся на особистий і суспільний, 
причому останньому приділялася більша увага.[15] Сучасна західна концепція 
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житлових комун Senior Co-Housing призначена для людей у другій половині 
життя, що також мають намір взаємно надавати один одному допомогу. Вона 
з’явилася в 1980-х роках у Північній Європі, коли група 50-60 річних активістів 
вирішила знайти «третій шлях», який дозволив би уникнути вибору між 
самотнім життям в своїх квартирах і життям в будинку пристарілих. Вони 
побачили, що традиційні інститути підтримки, такі як сім'я, сусідство і церква, 
ослабли і відчули необхідність в нових рішеннях, які сприяли б встановленню 
зв'язків і почуттю громади. Існують дві різні форми таких громад. У першій з 
них можна знайти квартири для літніх в будинку з людьми будь-якого віку, в 
яких, наприклад, може бути домінування самотніх людей з дітьми. Друга 
модель характерна для спільнот виключно із людей  похилого віку. Це може 
бути форма проживання для людей похилого віку, де головним моментом є 
просто можливість проводити час разом, без будь-яких інших зобов'язань. 
Іншою формою громади можуть бути деякі спільні зобов'язання, такі як спільне 
харчування, догляд за садом, адміністрування, тощо. Більшість квартир 
складається з двох кімнат з кухнею і можуть мати меншу площу, ніж це 
прийнято, тому що будівля має великі спільні кімнати. Кухні можуть бути 
обладнані менше, ніж у звичайних квартирах, а ванні кімнати не мати пральних 
машинин, тому що спільна пральня може бути набагато краще обладнаною і 
виконувати функції місця зустрічі. Склад спільного простору залежить 
фінансових можливостей і від того, що планується громадою робити разом: 
ремонт меблів, фізкультура, ремісла, тощо. У будинках-комунах, замість того, 
щоб покладатися на персонал, мешканці покладаються один на одного, щоб 
підтримати, коли це потрібно, та забезпечити необхідну соціальну участь. Якщо 
людина, наприклад, захворіла, немає необхідності просити сусідів вигуляти 
собаку, відвідати в лікарні, або щось принести - це зробить координатор. Таке 
житло робить покупку і обслуговування будинку дешевше, дозволяє спільне 
використання автомобілів, побутових товарів, а також послуг, таких, як догляд. 
Очевидно, що інтер'єр будівлі повинен бути доступним для людей з 
обмеженими фізичними можливостями. Витрати на загальну площу 
включаються в комунальні платежі з тим, щоб зробити неможливим їх продаж 
або використання не за призначенням [13] 

Кожна із існуючих житлових концепцій має свої переваги і недоліки. Для 
одного мешканця життя в спільноті вигідне завдяки контакту з різними 
групами, для іншого це може бути втомлюючим або навіть неможливим. Co-
housing відрізняється від звичайної квартири тим, що надає пріоритет взаємодії 
над приватністю, в той час як звичайні резиденції, зосереджені на приватності 
та безпеці. На відміну від будинків опіки, спільноти не залучають оплачуваного 
персоналу і управляють комунами з моменту проектування. Комерційні 
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концепції, як правило, покладаються на технологічні інновації і менше 
впливають на системні проблеми в житлі, ніж ініційовані користувачами 
проекти. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 208-р, 
визначено затвердити плани заходів з реорганізації стаціонарних інтернатних 
установ, зокрема шляхом утворення при  них відділень денного, тимчасового 
перебування, для створення можливості проживання осіб, які отримують 
соціальні послуги, вдома.[4] З 2017 року з реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей, в Україні розпочалась реформа 
«деінституціалізації» інтернатних установ, яка передбачає створення таких 
умов, за яких потреба в інтернаті, дитячому будинку, будинку престарілих, 
тощо взагалі зникає. Це привело до деяких позитивних зрушень: проблема 
почала визнаватися і обговорюватися суспільством, в містах відкрилися денні 
соціальні центри. Але в архітектурі помітних зрушень поки немає: більшість 
геріатричних інтернатів залишається своєрідними гетто, побудованими подалі 
від центрів міст та пожвавлених житлових кварталів, а архітектура нових 
приватних будинків опіки копіює морально-застарілі прийоми радянських 
часів. 

Місцем постійного проживання українських пенсіонерів частіше стають 
дачні будинки. За радянських часів дачні ділянки розподілялися серед 
робітників підприємств, тому зазвичай мешканці добре знайомі між собою і 
мають спільні інтереси. Збережені соціальні зв’язки дозволяють старшим 
дачникам не відчувають себе самотніми, вони можуть жити цікавіше в більш 
здоровому середовищі і почуватися впевненіше економічно. Найбільшою 
проблемою цього житла є відсутність інфраструктури. Часто на дачні масиви не 
доїжджає швидка, а, щоби показатися лікарю чи купити продукти, літні 
пенсіонери вимушені курсувати між дачею і містом, постійно стикаючись з 
ворожим міським середовищем. Відсутність дорогою лавок, туалетів, зручних 
поручнів, не продумані підземні переходи перетворюють такі мандрівки на 
випробування, які часто  приводять до того, що людина врешті залишається в 
чотирьох стінах. 

Одною з позитивних змін у наших містах є  функціонування 
територіальних центрів соціального обслуговування, призначених для 
соціальної допомоги одиноким пенсіонерам. В таких центрах літні люди 
знайомляться, відпочивають, відвідують майстер-класи, отримують допомогу 
фахівців. Але, як виявилося, найбільше цінується можливість допомагати один 
одному: серед відвідувачів немало таких, хто за власним бажанням на постійній 
основі допомагає більш старим, хворим, або малозабезпеченим. Такі центри 
дуже ефективні, проте ними користуються невелика кількість активних літніх 
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людей. Більшість або не знають про їх існування, або не відвідують через те, що 
незручно почуваються серед чужих людей та через те, що їм складно туди 
дістатися. За нашими опитуваннями, у разі розташування центрів в межах 
житлового кварталу, їх відвідували би біля 80% пенсіонерів. Тому оптимальним 
рішенням виглядає перенесення центрів денного обслуговування в приміщення 
перших поверхів житлових будинків. Маючи такий заклад з лікувально-
оздоровчими та громадськими функціями в кроковій доступності від місця 
проживання, літня людина почуватиме себе більш впевнено, може взаємодіяти 
з сусідами, активно проводити дозвілля, присвячувати час саморозвитку та 
розраховувати на більш оперативну допомогу. Працездатні старші мешканці 
можуть допомагати в організаційних та господарських питаннях, доглядати за 
тваринами, дітьми або за менш самостійними сусідами. Така співучасть дає 
літній людині відчуття власної значущості і повноти життя. Приміщення 
перших поверхів житлових будинків можна використовувати для лікувально – 
оздоровчих, культурних, соціальних функцій і включати кабінети масажу, 
оздоровчі центри, місця для занять спортом, майстерні, театральні кімнати, 
бібліотеки, оснащені комп’ютерами, тощо. Аргументом на користь такого 
рішення може бути також економічна сторона питання: наявність на місці 
комунікацій, дорожньо-транспортної мережі та трудових ресурсів. Таким 
чином, використання перших поверхів житлових будинків для розміщення 
денних центрів обслуговування літніх людей може розглядатися як 
перспективний варіант для створення сприятливих умов для комфортного та 
активного старіння населення українських міст. 

Хоча західні суспільства, фінансово заможніші за наше, вже розробили 
численні, як просторові, так і організаційні варіанти житла для літніх людей і 
способів їх взаємодії, вони не можуть бути автоматично передані нашім містам: 
Україні потрібні нові архітектурні зразки, адаптовані до культури, очікувань і 
фінансових можливостей нашого старіючого суспільства. Наприклад, українці 
можуть не бути зацікавленими в тому, щоб керувати процесом розробки 
проекту, або бути орієнтованими на зменшення спільних приміщень і більше 
залучення відкритих громадських просторів. Починати пошук нових моделей 
житла необхідно, від діагностики потреб і аналізу поточної ситуації, аби знати 
де, скільки і як живуть літні люди, чи вони віддають перевагу тиші і спокою, чи 
є активними і хочуть користуватися кафе, театрами, танцювальними та 
спортивними залами. Зазвичай, замість детальних опитувань, планувальники 
використовують ейджиські стереотипи, за якими старі люди неохоче 
змінюються, задовольняються переглядом телепрограм чи в’язанням 
шкарпеток. Насправді ж, до старості підходить покоління, яке цінує активність 
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і незалежність, в тому числі економічну, багато мандрує, не проти працювати 
далі і має високі вимоги щодо комфорту і різноманіття свого життя. 

Висновок. Створення житла, яке відповідає потребам і очікуванням літніх 
людей, є найважливішим викликом для сучасного будівництва. Треба розуміти, 
що мова не йде про спеціалізоване гетто для людей похилого віку, що житло 
для літніх – це всі наші будинки, тому що у кожного є  батьки, або старші 
сусіди чи знайомі і всіх нас, кого за кілька років, кого - десятирічь, чекає 
старість. Тому характер питання є «персональним» і сучасне покоління 
професіоналів, що приймають сьогодні рішення, таким чином проектують 
життєве середовище для «своєї старості» і мають бути зацікавленими у тому, 
щоби вона була максимально комфортною та активною. 
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Аннотация 

Здетовецкая Наталия Александровна, ст. преподаватель, кафедра 
Архитектурного проектирования грвжданских зданий и сооружений, Киевский 
национальный университет строительства и архитектуры. 

Архитектура активного довголетия: современные модели житлья для 
пожилых людей. 

В статье рассмотрены современные архитектурные практики и 
особенности организации жилой среды для пожилых людей в контексте 
проблем, связанных с глобальным старением общества. Старение населения и 
трансформация традиционной семейной модели увеличивает роль социальной 
поддержки и создает необходимость поиска альтернативных моделей жилья 
для удовлетворения потребностей «новой» доминирующей группы. 
Предложения варьируются от самостоятельного проживания в индивидуальных 
домах или квартирах до перехода в интернатные учреждения с круглосуточным 
уходом. Независимо от культурных, социальных и финансовых факторов, 
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абсолютное большинство пожилых людей прилагает максимальные усилия, 
чтобы обслуживать себя самостоятельно и предпочитает стареть дома. Однако 
возрастные физиологические изменения и социальная изоляция могут сделать 
такой выбор для них опасным. Риски может уменьшить жилая среда, 
архитектура которой обеспечивает пожилым доступность и безопасность и 
способствует социальной сплоченности. Поиск таких решений является 
альтернативой домам престарелых и попыткой удержать пожилых людей в их 
привычном городском окружении. Самым распространенным современным 
планировочным методом является системное сочетание жилья и различных 
общественных пространств для содействия активности и взаимодействия 
старших жителей, а также интеграции жителей разных поколений или 
социальных групп. Параллельно наблюдается все большее внимание к таким 
инновационным формам проживания пожилых людей, как жилые сообщества - 
альтернативное жилье, которое создается при участии самих старших общин 
для обеспечения взаимной поддержки без ущерба для приватности жителей. В 
работе также исследуется, каковы преимущества и недостатки существующих 
моделей жилья для пожилых людей и какие пространственные решения 
отвечают современным тенденциям и потребностям стареющего украинского 
общества. 

Ключевые слова: старение населения, дома престарелых, жилые коммуны, 
мультигенерационное жилье, социальная поддержка, активное долголетие 

 
Abstract 

Nataliia Zdetovetska, Senior lecturer, Department of Architectural Design of 
Civil Buildings and Structures, Kyiv National University of Construction and 
Architecture. 

Architecture of active longevity: modern housing models for the elderly. 
The article considers some modern architectural practices and features of senior 

housing in the context of the population aging problem. The aging of society and the 
transformation of the traditional family model  increase the role of social support and 
make it necessary to find alternative housing design to meet the needs of the “new” 
dominant group.The offers vary from independent living in an individual house or 
apartment to nursing homes 24/7 care. Regardless of cultural, social, and financial 
factors, the vast majority of the elderly try their best to take care of themselves and 
prefer to age at home. However, age-related physiological changes and social 
isolation can make this choice dangerous for them. These risks can be reduced by a 
living environment that increases safety and promotes social cohesion. Finding such 
solutions is an alternative to nursing homes and an attempt to keep the elderly in their 
usual urban surroundings. The most common modern planning method is a 
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combination of different public spaces to promote the activity and interaction of the 
seniors, as well as the integration of residents of different generations or social 
groups. At the same time, there is a growing focus on innovative forms, such as 
senior co-housing - alternative housing that is developed with the participation of 
older communities themselves to ensure mutual support without compromising 
privacy. The article investigates the advantages and disadvantages of existing senior 
housing models and spatial solutions that can meet modern trends and needs of the 
aging Ukrainian society.  

Keywords: population ageing, nursing homes for the elderly, senior co-housing, 
social network,  multi-generational house,active ageing. 
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ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОГО 
ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

МЕДИЧНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 

Анотація: у даній статті розглянуто закономірності та особливості прояву 
геометричних засобів формотворення на рівень комфортності та естетики 
інтер'єрних форм медичних реабілітаційних центрів, які безпосередньо 
впливають на психічний стан пацієнтів та їх психосоматичне здоров'я, 
поведінку, інтелектуальний і соціальний розвиток. 

Ключові слова: архітектурно-просторове середовище, інтер'єр, геометричні 
принципи, засоби та прийоми композиції, медичні реабілітаційні центри, 
психологія сприйняття. 

 
Актуальність теми (постановка проблеми) полягає в необхідності більш 

глибокого осмислення естетичного впливу на людину інтер'єрного середовища 
медичних реабілітаційних центрів, створених за допомогою геометричних 
засобів композиції, значенню науково-обґрунтованому підходу до роботи 
архітектора щодо забезпечення психологічного комфорту середовища. 

На взаємозв'язок архітектури і емоційного світу людини неодноразово 
вказували в області дослідження архітектурної семіотики А. А. Барабанов, 
Ю. С. Янковська, Л. Ф. Чертов, М. В. Пучков, А. А. Сергієв; в області теорії 
архітектури – К. Н. Леду, Дж. О. Саймондс [18], Р. Арнхейм [1], 
І. А. Страутманіс, Г. Б. Забельшанський, Г. Б. Мінервін, Г. А. Раппапорт, 
Г. Ю. Сомов, А. В. Іконніков [7], Н. І. Смоліна, А. В. Бунін, В. І. Іовлев, 
Т. Н. Корепіна, М. Лімонад, А. Циганов. В області психологічних і 
психофізіологічних досліджень ця тема звучала в роботах Р. Л. Грегорі, І. Рока, 
Дж. Гібсона, Л. А. Китаєва-Смик, М. Черноушека [22], В. А. Філіна, Р. Баркера. 

Метою публікації є виявлення особливостей наперед визначеного впливу 
геометрії архітектурно-просторових інтер'єрних форм медичних 
реабілітаційних центрів на емоційне сприйняття (пацієнтів) людини. 
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Виклад основного матеріалу. Архітектура, представляючи собою 
всеосяжний феномен людського буття, включена в усі сфери життя і може 
розглядатися як система постійного обміну інформацією між людиною і 
штучно створеним середовищем [3]. Як відомо, у психологічному розумінні 
архітектура формує стійкі просторові реакції, звички людини, образи і поняття 
в її ментальному просторі, які не тільки свідомо, а й підсвідомо впливають на 
життя і діяльність людини [23]. Тому, створення архітектурно-просторового 
середовища передбачає включення в себе об'єктів і систем нашого оточення як 
гармонійної, художньо осмисленої єдності всіх компонентів, психологічним 
завданням якої є перетворення «натурального» зорового ряду даного поєднання 
в емоційно-чуттєві реакції [23]. 

А. В. Іконніков зазначав, що організоване архітектурою середовище 
ненав'язливо, але постійно впливає на людину, її емоції, поведінку [7]. У працях 
Дж. Саймондса звучали ідеї про нову концепцію архітектурного проектування 
як проектування емоцій і переживань людини [18]. Дослідник М. Черноушек 
зауважує: "Навколишнє середовище включає крім вимірних фізичних і 
хімічних величин ще й психологічну характеристику, яка виражається в тому, 
які відгуки, почуття викликає в нас навколишнє середовище, прискорює або 
пригнічує наші дії" [22, с.44]. 

Знання про залучення геометрії до вирішення композиційних завдань 
архітектурно-просторової організації форми, особливо інтер'єрного простору, 
надзвичайно важливі в плані психологічного комфорту. Навіть на підсвідомому 
рівні цей вплив, як виявляється, є одним з ключових аспектів відчуття гармонії 
внутрішнього середовища. 

Як відомо, більшість засобів композиційного процесу в архітектурі 
безпосередньо пов'язані з геометрією. Видатний французький архітектор 
Ле Корбюзьє стверджував, що «все навколо геометрія», і вона є «граматикою 
архітектора» [10]. В. Михайленко та М. Яковлєв, наголошують на тому, що 
більшість засобів композиційного процесу в архітектурно-просторовій 
організації безпосередньо пов’язані з геометрією – «під геометричними 
властивостями прийнято розуміти співвідношення основних параметрів, 
розміри в усіх напрямках розвитку форми, кути між лінійними і площинними 
елементами, характер контурної лінії, формотворчі орієнтири і т.п.» [11, с.19]. 
Вони розглядають геометричні аспекти композиції, стверджуючи, що «саме за 
допомогою останніх формуються головні естетичні характеристики 
зовнішнього і внутрішнього вигляду форми. Процес об'ємного або площинного 
формотворення неможливо відокремити від геометричного осмислення 
композиції.» [11, с.19]. 
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Залучення геометрії до процесу художньо-творчої діяльності завжди 
цікавило дослідників, що доведено в працях Г. Земпера «Практична естетика» 
[6] та Д. Підоу «Геометрія та мистецтво» [15], а також багатьох інших. 

Закономірність математичного (геометричного) порядку і архітектурної 
гармонії вперше була відзначена ще в VI ст. до н.е. в роботах Піфагора. 
Виходячи з універсальної природи пропорційних закономірностей, зокрема, як 
частин тіла людини, музичних інтервалів, співвідношень відстаней між 
небесними тілами, було введено поняття «божественної пропорції» [5;12]. Тому 
в основу архітектури були покладені певні правила, сталі пропорційні 
відношення, що отримали назву канонів і «визначали відповідність і 
врівноваженість частин будівлі» [5]. Особливу увагу стародавні римляни та 
єгиптяни приділяли закономірним геометричним фігурам, які, як вони вважали, 
були наділені магічними властивостями, тому при зведенні архітектурних 
об'єктів використовувалися правильні багатокутники, коло та багатогранники 
(«платонові тіла») [9]. Числова традиція, що склалася в архітектурному 
середовищі, «спиралася на піфагорійсько-платонівську ідею, за якою пропорції 
і числові співвідношення обумовлюють гармонію світу» [4], також вважалася 
«геометричною інтерпретацією Космосу як форми впорядкованості Всесвіту» 
[9]. Зодчим наступних епох було також притаманне наслідування ідеалістичних 
принципів формотворення на основі простих геометричних фігур, пов’язаних з 
елементами космогонічних концепцій. Так, наприклад, погляди греків на 
Всесвіт як на гармонію чисел були успадковані і знайшли відображення в 
композиції візантійської архітектури [25]. 

У III ст. до н.е. в Олександрії виходить в світ праця Евкліда «Начала» [12]. 
Робота присвячена площинний геометрії. Це приносить в архітектуру 
геометричний спосіб мислення, який став альтернативою піфагорійської «науки 
про числа». Виникають дві системи, відмінності між якими полягають в тому, 
що множення і ділення чисел впорядковують архітектурні форми і розміри, а за 
Евклідом архітектура і її елементи народжуються завдяки їх правильній 
побудові за допомогою циркуля і лінійки [17]. 

М. Яковлєв у навчальному посібнику «Композиція + геометрія», зауважує, 
що «в самому підході до вивчення пропорцій уже тоді окреслилися три 
напрямки: суто геометричний, в якому сутність розуміння краси полягає в 
геометричному членуванні площин та об'ємів, антропометричний, що виходить 
з єдності пропорційних відношень ідеальної людської постаті та художньої 
форми і, нарешті, третій, що прагне висловити естетику формотворення 
пропорційними відношеннями, схожими до поділу музичної октави. В усіх 
випадках дослідники заздалегідь визначали еталон, намагалися наслідувати 
йому, переносячи певні числові значення у формотворчий процес» [24]. 
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Історичні періоди Античності, Відродження та Нової доби 
характеризуються новим підходом до проблеми вивчення побудови форми, що 
розглядається з позиції точних наук та об’єктивної інформації, пройшовши 
шлях від описових до систематизуючих методів, а згодом – до методів 
вимірювальних та формалізуючих [25]. З багатьох засобів об’ємно-просторової 
композиції особливу увагу дослідників привернули кількісні ознаки форми: 
величина, геометричні характеристики та співвідношення. Починаючи з 
XVII століття інтерес до піфагорійської «науки про числа» падає, а Евклідів 
вплив на архітектурну думку залишається незламним. 

З розвитком комп'ютерних технологій значно спростилась можливість 
конструювання поверхні будь-якої криволінійної форми. Виникла можливість 
виконувати формоутворення поверхні за допомогою математичних алгоритмів і 
формул. Геометрію, що бере участь в цьому процесі можна назвати 
комп'ютерної геометрією, а архітектуру – цифровою архітектурою, що тісно 
пов'язана з програмуванням [20]. 

Таким чином, до основних геометричних принципів побудови композиції 
можна віднести: співвідношення, закономірність, супідрядність, ритмічність, 
розмірність, а також геометричні характеристики і властивості фігур. 

Вченими доведено, що архітектурне середовище, яке насичене зоровими 
елементами, має вплив на психічний стан людини, що безпосередньо впливає 
на її психосоматичне здоров'я, поведінку і розвиток [19], то можна вважати, що 
при правильно спроектованому наповненні архітектурного середовища, ми 
можемо свідомо впливати на емоційне сприйняття людини і тим самим на її 
поведінку і психологічне самопочуття. При зоровому сприйнятті мають 
значення: контур, величина, форма та світлота плям, при умові дотримання 
основних законів організації площини та закону рівноваги [25]. Людині 
притаманне емоційне ставлення до характеру ліній та геометричних форм. 
Наприклад, фігури з рівними сторонами, в залежності від розташування у 
просторі, можуть формувати як враження спокою, рівноваги, статичності, так і 
навпаки, а нерівність у вимірах переважно створює відчуття руху та 
динамічністі. 

До основних форм геометричної конфігурації належать три 
базиснокласичні (прості) геометричні форми побудови на основі квадрата 
(форма фізично-практичного усвідомлення), кола (форма емоційно-почуттєвого 
усвідомлення), рівнобічного трикутника (форма інтелектуально-раціонального 
усвідомлення), які можна вважати етапно-послідовними засобами архітектурно-
творчого та будівельно-технологічного освоєння простору [13]. 

Процеси побудови архітектурних об'єктів пов'язані з вимогами природної 
геометрії простору, але архітектурними вони стають завдяки прояву людських 
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чинників. Головним з них є здатність людини орієнтуватися в просторі і 
створювати штучне оточення відповідно до цієї здатністю. 

Р. Баркер висловив цікаву ідею про «місце поведінки» [2]. В якості 
основного методу дослідження виступило спостереження, що 
супроводжувалося об'єктивним описом подій. Дані дослідження встановили, 
що різні діти поводяться практично однаково в одній і тій же обстановці, в той 
час як поведінка однієї і тієї ж дитини може проявлятися по-різному, коли вона 
виявляється в нових для неї умовах. Аналогічні факти лягли в основу висновку 
про можливість моделювання поведінки дитини за допомогою організації 
конкретного типу простору [23]. За висновком Р. Баркера, можна створювати 
нові типи просторів для конкретної діяльності і задавати їм бажані властивості. 

Створення зручної та простої системи орієнтування, що органічно 
поєднується з багатофункціональним інтер'єром медичного комплексу, є 
головним завданням проектування реабілітаційного центру. До основних 
геометричних характеристик сприйняття та створення внутрішнього 
середовища закладів охорони здоров’я можна віднести наступні: 
1) сприйняття об'ємно-просторове – геометрично визначений обсяг 
простору, що сприймається всередині укладеної його форми [14]. 
Характерними якостями, що визначає просторова форма обмеженого простору 
реабілітаційних центрів є: абсолютна величина, членування на ділянки, 
геометричний вигляд, статичність або динамічність, ступінь ізольованості, 
розподіл світла. Отже, різноманіття можливих конкретних рішень просторової 
форми ґрунтується на нескінченності поєднань геометричних форм 
огороджуючих поверхонь як в межах контуру фігур, так і самих площин фігур; 
2) сприйняття величини приміщень – архітектурна форма, в тому числі і 
просторова, на відміну від просто геометричної форми наділяється 
специфічним фактором абсолютної величини, пов'язаної з її ставленням до 
людини, як до міри, і яка визначається поняттям масштабності. Вона в першу 
чергу впливає на емоційність сприйняття, народжуючи відчуття простору, 
нормальної сумірності або гнітючої тісноти [14]. Свідомий розподіл різних або 
однакових просторових обсягів дозволяє створити пасивну або активну 
динаміку структурної побудови інтер'єру медичного реабілітаційного закладу, 
що розвивається по висхідній або низхідній прогресії, в залежності від 
призначення приміщення – рекреація, палата, дослідно-маніпуляційний 
комплекс. В окремих фрагментах структури зчленуванням двох контрастних 
обсягів можна підкреслити просторість одного приміщення після затісненості 
іншого; 
3) сприйняття просторових планів – має відносний трьохчастний поділ на 
плани, але при зоровому освоєнні середовища всі плани виявляються в 
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постійному огляді. Наукою встановлено, що спочатку фіксуються контурні і 
силуетні (площинні) зображення, потім величини предметів і відстані до них. 
При сприйнятті форми обсягу чи площини максимуми уваги припадають на 
смислові центри зображення, що сприяють якнайшвидшому розкриттю 
інформації про об'єкт [8]. Специфіка просторової організації середовища 
складається, головним чином, у формах освоєння та сприйнятті просторових 
планів пацієнтами на рівні їхньої мобільності, тому при виявленні 
характеристики форми надзвичайно важливі "інформативні фрагменти" – 
ділянки з місцями різкої зміни контуру, зміни напрямків лінії, місця перетинів 
площин; 
4) сприйняття символіки форми – це матеріальне або матеріалізоване 
відображення (фіксація) певного змісту, інформації, специфічна форма знань, 
укладена в образі або стилізованому знаку [8, с.66]. Образно-асоціативні 
характеристики найпростіших фигур і ліній давно відомі в художньо-творчій 
практиці. 

Організовуючи просторове середовище, архітектор враховує і 
використовує певні закономірності побудови фізичного простору, а також 
відомі властивості останнього. А саме: осьову спрямованість, розподіл по 
сторонах світу, подобу лінійних обрисів і визначеність фізичних меж об'єктів, 
пропорції формалізованого цілого і частин об’ємів, а також динамічне або 
статичне смислове вираження їх внутрішнього змісту. 

Для формування об'ємно-просторової організації внутрішнього 
середовища медичного реабілітаційного закладу необхідно розробити 
співвідношення ритму, динаміки і кольору, що мають враховувати інтереси та 
потреби трьох основних груп: клієнтів та пацієнтів, медичного персоналу, 
членів родини та супроводжуючих. 

Існують різні прийоми архітектурно-планувальної організації простору. 
Серед них можна виділити наступні ключові: анфіладний, система з 
горизонтальними комунікаційними приміщеннями, зальний, атріумний, 
секційний, змішаний (комбінований). Двигуном розвитку архітектурно-
планувальної організації простору закладів охорони здоров’я було постійне 
розширення функціонального насичення будівель і приміщень. Результат 
аналізу існуючих досліджень показує, що жоден з архітектурно-планувальних 
прийомів організації простору не мав універсальності і тривалого визнання. І 
навіть останні тенденції, які полягають в початковій розробці гнучкого 
трансформованого простору, на даному етапі обмежені в двомірним 
середовищем і, ймовірно, зіштовхнуться з рядом труднощів в ході 
багаторазового розширення функціонального навантаження на той чи інший 
об'єкт. Коли мова йде про складну багатопрофільну структуру не можна 
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говорити про організацію лінійного принципу, або абсолютну чарункову 
структуру. Як і живий організм таке середовище буде постійно змінюватися і 
розвиватися як функціонально, так і об'ємно. Можна припустити, що найбільш 
універсальним конструктивним прийомом для комплексів об'єктів охорони 
здоров'я буде розробка великопрогонного каркаса, який дозволить створювати 
нові та реконструювати існуючі як горизонтальні, так і вертикальні зв'язки. 
Заповнення таких просторів можна буде здійснювати з використанням 
універсальних функціональних осередків атріумного типу. 

Завдяки подвійності природи архітектури геометричні засоби 
формотворення мають задовольняти не тільки композиційний зміст, але і 
функціонально-утилітарний. Особливо важливе значення для таких поєднань 
набуває включення текстури "конструкційного" матеріалу (папір, глина, 
мармур та ін.), його природня фактурність, з метою полегшення орієнтації і 
пересування в просторі людей з обмеженими можливостями в архітектурно-
просторовому середовищі медичних реабілітаційних закладах. Виняткова 
достовірність відчуттів простору з огляду на близькість об'єктів спостереження 
[14], при умові одноразового огляду просторової форми, визначають 
особливості "інтер'єрного" сприйняття – додаються не тільки нові модальні 
відчуття: тактильні (безпосередні зіткнення з формами, поверхнями, 
матеріалами), кінестетичні (рух по горизонталі, підйоми і спуски, зміна 
напрямків), слухові (тихі звуки і шуми), нюхові, а й значно активізуються 
постійно діючі зорові відчуття (деталізація об'єктів, ракурсів сприйняття 
форми, багатопланові побудови візуальних картин, ефекти освітлення) [8]. 
Контраст форми і фактури предметів побуту полегшує знаходження людини у 
просторі і використанні оснащення, а також через стимуляцію активності 
різними елементами предметно-просторового середовища відбувається 
централізована стимуляція активних проявів особистості – вольових, фізичних 
та інтелектуальних. При багаторазових контактах з різними елементами 
реабілітаційного середовища в інтелектуальної і моторної пам'яті залишається 
більш значимий слід, ніж при його випадкових, пасивних діях. 

Особливо слід відзначити, що для людей з вадами зору важливим 
джерелом інформації служать звуки. Крім сигналів, що попереджають про 
небезпеку, людина реагує на зміни акустичних властивостей приміщень. 
Акустичні властивості безпосереднньо залежать від геометрії конструкцій та 
геометрії пластики поверхонь та інших конструктивно-оздоблювальних систем. 
Так, наприклад, підвісні стелі і зміна висоти приміщення призводять до 
акустичних змін в окремих функціональних зонах, а покриття підлоги 
матеріалами з різною фактурою в свою чергу також сприяє орієнтації, так як 
змінює звуки кроків. 
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Виходячи з того, що ступінь емоційного відчуття при сприйнятті залежить 
від особливостей асоціативного впливу просторової форми, ясності або 
складності прочитання її геометричних параметрів і композиційної структури, 
то перетин огороджувальних поверхонь утворює лінійні контури і силуети, що 
зчитуються при сприйнятті в першу чергу. Більш того, при відсутності маси 
заповнення достовірність обрису просторової форми зберігається, якщо 
закріплені основні вузли форми (кутові опори, балки,  перила, навіси та ін.) [16, 
с.180]. Рух форми вгору, всередину, вшир чи її статичність викликають і цілком 
певні асоціації, пов'язані з уродженими психофізіологічними особливостями 
людини. Прагнення форми вгору, віддалення маси стелі, велика кількість 
повітря над головою незмінно породжують почуття полегшення, свободи, 
простору (при умові задовільної ширині приміщення). Забезпечення фізичної 
доступності в медичному закладі допомагає уникнути і зменшити занепокоєння 
та стрес відвідувачів. Широкі двірні отвори і коридори сприятимуть 
мобільності та доступності для всіх користувачів, а також створюватимуть 
підвищену циркуляцію повітря, що мінімізуватиме втому медичних 
працівників. Плаский вхід, пониження стійки в реєстратурі, доступні для всіх 
виходи евакуації сприятимуть створенню доступного, зручного, безпечного 
середовища [21]. 

Ці пропозиції не мають прямої лікувальної дії, але спрямовані на зниження 
дисфункції. 

Висновки. В результаті аналізу існуючих досліджень встановлено, що 
багато авторів розглядають архітектурне середовище як основний фактор 
впливу на емоційне сприйняття людини і тим самим на її поведінку і 
психологічне самопочуття, але не в повній мірі враховують прояв 
геометричних засобів формотворення на рівень комфортності та естетики 
інтер'єрних форм при проектуванні середовища медичних реабілітаційних 
центрів. На основі опрацьованої літератури сформульовані окремі етапи в 
історії використання геометричних засобів організації та гармонізації простору 
та розглянуті основні геометричні характеристики, що обумовлюють 
сприйняття об’ємно-просторової організації внутрішнього середовища, до яких 
відносяться сприйняття: об'ємно-просторове, величини приміщень, 
просторових планів та символіки форми. У ході роботи було визначено, що 
емоційне сприйняття – це цілісне психічне відображення різних об'єктів, подій і 
ситуацій, що представляють для людини певну значимість, пов'язану з 
формуванням емоційних образів цих ситуацій, які провокують у неї появу 
конкретного актуального емоційного стану. Час, простір, співвідношення 
основних параметрів, характер контурів і силуетів, формотворчі орієнтири, 
ознаки та якості фігур – це стимули середовища, що народжують естетичну 
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реакцію і створюють рівні процесу візуалізації образу, тому створення 
оптимального робочого простору з урахуванням індивідуальних потреб 
допоможуть уникнути зайвих зусиль, покращать самопочуття, зменшать 
напругу очей, дискомфорт, прискорять робочий процес. 
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Аннотация 

Красножон Татьяна Юрьевна, аспирант кафедры Теории, истории 
архитектуры и синтеза искусств, Национальная академия изобразительных 
искусств и архитектуры.  

Геометрические средства формирования гармоничной внутренней 
среды медицинских реабилитационных центров. 
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В данной статье рассмотренны закономерности и особенности проявления 
геометрических средств формирования на уровне комфортности и эстетики 
интерьерных форм медицинских реабилитационных центров, которые 
непосредственно влияют на психическое состояние пациентов и их 
психосоматическое здоровье, поведение, интеллектуальное и социальное 
развитие. Выявлены особенности преднамеренного влияния геометрии 
архитектурно-пространственных интерьерных форм медицинских 
реабилитационных центров на эмоциональное восприятие человеком. 

Ключевые слова: архитектурно-пространственная среда, интерьер, 
геометрические принципы, средства и приемы композиции, медицинские 
реабилитационные центры, психология восприятия. 

 
 
 

Annotation 
Tetiana Krasnozhon, Graduate Student, Department of Theory, History of 

Architecture and Synthesis of Arts, National Academy of Fine Arts and Architecture. 
Geometric Means of Formation a Harmonious Internal Environment of 

Medical Rehabilitation Centers. 
Architecture, representing a comprehensive phenomenon of human existence, is 

included in all spheres of life and can be considered as a system of constant exchange 
of information between man and the artificial environment. In the psychological 
sense, architecture forms stable spatial reactions, human habits, images and concepts 
in its mental space, which not only consciously but also subconsciously affect human 
life and activity. Therefore, the creation of architectural and spatial environment 
involves the inclusion of objects and systems of our environment as a harmonious, 
artistically meaningful unity of all components, the psychological task of which is to 
transform the "natural" visual range of this combination into emotional and sensory 
reactions. As it is known, most of the means of the compositional process in 
architecture are directly related to geometry. The regularity of mathematical 
(geometric) order and architectural harmony was first noticed before our era and has 
constantly been improved over the millennia. As a result of the analysis of existing 
researches it is established that many authors consider the architectural environment 
as the basic factor of influence on emotional perception of the person and by that on 
its behavior and psychological state of health, but do not fully consider laws and 
features of influence of geometry of architectural and spatial interior forms designing 
the environment of medical rehabilitation centers. This article considers the patterns 
and features of the manifestation of geometric means of shaping the level of comfort 
and aesthetics of interior forms of medical rehabilitation centers, which directly affect 
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the mental state of patients and their psychosomatic health, behavior, intellectual and 
social development. The aim of the article is to identify the features of the 
predetermined influence of the geometry of architectural and spatial interior forms of 
medical rehabilitation centers on the emotional perception (of patients) of man. 

Key words: architectural and spatial environment, interior, geometric principles, 
means and techniques of composition, medical rehabilitation centers, psychology of 
perception. 
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ПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВИХ 

РІШЕНЬ ТИПОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 
 

Анотація: у статті висвітлюється аналіз забудови міста Києва, автором 
доводиться, що забудова районів нашого міста, переважно формується з 
типових житлових будинків, що були побудовані 1955-1990 роки. На 
сьогоднішній день типовий житловий фонд використав свій термін експлуатації 
і має багато недоліків у функціонально-типологічному та об’ємно-
просторовому рішеннях і потребують проведення реконструкції. Реконструкція 
дає можливість створити сучасне комфортне житло, що буде відповідати 
потребам різних верств населення, а також покращить об’ємно-просторові 
рішення житлової забудови. Також у статті висвітлюються прийоми, та 
наводяться приклади їх використання при поведені реконструкції. 

Ключові слова: реконструкція, об’ємно-просторові рішення, фронтальна 
композиція, функціонально-типологічні рішення, прийоми, якість житла, 
модернізація, містобудівна ситуація. 

 
Постановка проблеми. Типова житлові будинки формувалась поетапно з 

1955 року і до 1990 років. Кожний етап у проектуванні, мав позитивні риси у 
минулому часі, але на сьогоднішній день функціонально-типологічні рішення 
квартир, вхідної групи в будинках, конструкції, комунікації, естетичний вигляд 
фасадів не відповідають показникам надійності, естетики та комфортності. 
Тому для покращення якості типового фонду пропонується проведення 
реконструкції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автором були досліджені 
наукові роботи, публікації, що пов’язані з питаннями методології, типології, 
економіки, системності досліджень архітектурних об’єктів в архітектурно-
будівельній галузі тощо. До групи цих робіт можна віднести праці українських 
науковців, таких як Бачинської Л.Г [1], Гнесь І.П [2-7], Слєпцов О.С. [17], 
Єжов В.І. [11,12], Яблонская А.Д. [13], Куцевич В.В. [75-77], Тімохін В.О.[18], 
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Шебек Н.М. [19] та інші. 
Бачинська Л.Г. [1], (проблеми структуро і формоутворення житла), 

Гнесь І.П. [2-7], у своїх роботі розкриває типологію житлових будинків, 
структуру сучасного житлового фонду країн Євросоюзу, системи нормування 
та проектування житла, Тімохін В.О.[18], Шебек Н.М.[19] (проблеми 
містобудування), Слєпцов О.С. [17] (проблеми формування універсальних 
архітектурно-конструктивних систем і управління проектно-будівельним 
процесом), Єжов В.І. [11, 12], (формування архітектури житла та 
конструктивних систем для цивільного будівництва), Куцевич В.В. [14-16] 
(проблема оптимізації формування цивільних будівель та їх нормування). 

Метою публікації є надати пропозицію, щодо покращення якості типового 
житлового фонду 1955-1990 років, а саме: функціонально-типологічного 
рішення квартир та вхідної групи житлового будинку, об’ємно-просторових 
рішень. Також автором доводиться, що реконструкція дає можливість створити 
сучасне житло, котре буде відповідати потребам мешканцям, та створює нові 
об’ємно-просторові рішення забудови вулиць, кварталів, мікрорайонів і цілком 
міста. 

Основна частина. Київ – столиця нашої країни формувався на протязі 
багатьох віків і має свої індивідуальні архітектурно - просторові риси. Цікавий 
рельєф міста створює індивідуальний силует, річка Дніпро розподіляє на 
правий та лівий береги. Лівий беріг має рівний рельєф з житловою та 
громадською забудовою, а правий беріг стоїть на пагорбі зі схилами, 
історичними пам’ятками архітектури, житловою забудовою та громадськими 
спорудами. Історично склалось, що пам’ятка архітектури – Лавра, а саме 
дзвіниця - є домінантою у силуеті правого берега нашого міста. 

Необхідно зазначити, що багато видатних архітекторів приділяли увагу 
принципам забудови та силуету міста, це В.І. Єжов, Ю.А. Нельговський, 
Г.М. Логвин, Т.О. Трегубова. Головний принцип оснований на збереженні 
пам’яток архітектури, та збереження силуету міста. 

Київ має десять адміністративних районів, а саме: Шевченківській, 
Солом’янській, Печерський, Подільський, Болонській, Святошинській, 
Дніпровський, Деснянський, Дарницький, Голосіївський. Кожний з районів має 
індивідуальний генплан, він формується з громадських споруд та житлових 
будинків, що є основною забудовою району. Житлові будинки були побудовані 
у різні часи і залежності від часу вони розподіляються на: історичні, типові, 
індивідуальні (багатоповерхівки).  

Починаючи з 1955 - 1990роки в Україні і в Києві розпочинається типове 
житлове будівництво. Типові житлові будинки мали довгий шлях розвитку та 
вдосконалення. В роботі Слєпцова О.С.: "Архітектура цивільних будівель: 
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індустріалізація" [17], виявлено п’ять основних етапів і тенденцій розвитку 
типових житлових будинків, а саме: перший етап – друга половина 1950-х-
1960-ті роки – характеризується впровадженням 5-поверхових будинків з 
економічними малометражними квартирами. Серії:438; 464; 480. 

До другого етапу відносяться друга половина 1960-початок 1970-х років у 
цей період коригуються проекти перших масових серій, покращуються 
планувальні рішення, та збільшується поверховість до 9, 12, поверхів. Серії: 1-
464А-20, 1КГ-480, 1-464А-101.  

Третій етап починається з початку 1970 - 1980-х років – характеризується 
удосконалення функціонально-типологічного рішення квартири. Серії типових 
житлових будинків цього періоду: 134, 96, 87, КТ. 

Четвертий етап - 1980 - 1990-х рр. – збільшується індустріалізація 
житлового будівництва за рахунок використання великопанельних та об'ємно-
блокових конструкцій. В цей час розроблялися серії: АБПС, серія Т. 

Починаючи з 1990-початку 2000-х років в Україні розпочинається житлове 
будівництво за індивідуальними проектами. 

Аналізуючи типову житлову забудову у адміністративних районах міста 
можемо спостерігати, що забудова складається: Шевченківському -1-438; 1-480; 
1-464А; 87 (типових житлових будинків 1960-1980 років); Солом’янському: 1-
438; 1-464: 1-480; 1-464А; 1-КТ-480; БПС; 87 (1955-1980 років); 
Святошинському:480, 1-480; 1-КТ-480; 1-464А; БПС; КТ; 96; 134; Т; 87 (1955-
1990 років); Оболонському: 1-КТ-480; БПС; КТ; Т; 96; 134; АППС (1970-
1990 років); Деснянському: 96; 134; Т; КТ; АПСС; 87 (1970-1990 років); 
Дніпровському: 96; 134; Т; 1-КТ-480; 87; 1-464; 1-4801-464А; БПС (1970-
1980 років); Голосіївському: 480, 96; БПС; 134; КГ; Т(1955-1980 років); 
Дарницькому: 134; 96; Т; КТ; АПСС (1970-1990 років); Подільському: 1_КТ-
480; 96; БПС-6; КТ; 134; 1-438; 1-480(1955-1990 років). 

На сьогоднішній день типовий житловий фонд використав свій термін 
експлуатації і має багато недоліків, а саме: функціонально-типологічному, 
об’ємно-просторових рішеннях, у конструкціях, не відповідність інженерних 
мереж. 

Основні недоліки у функціонально-типологічних рішеннях: у середньо 
поверхових будинках - відсутність пандусів, відсутність ліфтів; у дев’яти 
поверхових будинках ліфтова кабіна має габарити, що створюють не можливе 
пересування людей з інвалідністю; відсутність місця для консьєржа, а також 
відсутнє місце для зберігання візків. У типових квартирах є головний недолік, 
це жорсткість конструктивного рішення, а також відсутність функціонально-
типологічних зон: гардеробних, місце для пральною машини, обмеження площі 
санвузлів, не можливість пересування інвалідних візків у просторі квартири. 
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Недоліки об’ємно - просторових рішень: самостійне утеплення фасаду, 
засклення лоджій та балконів створює хаотичність у площинній, та об’ємно-
просторовій композиції будинків. 

Проведення реконструкції дає можливість створити комфортні умови 
проживання, та покращення об’ємно –просторових рішень нашого міста. 

Комфортність - це насамперед наявність необхідних функціонально-
типологічних зон у приміщеннях та зручність їх використання. Збільшення 
полощи приміщення не є показником якості та зручності, а тільки зручним 
розміщенням меблів та обладнання, та наявності усіх необхідних типологічних 
зон для людини є головними показниками комфортності. Кожна людина 
індивідуальна з різноманіттям захоплень, котра потребує свій простір, свою 
індивідуальну площу. Ще один з показників комфортності, це є без бар’єрний 
простір квартири, та вхідної частини будинку.  

У радянські часи при проектуванні типових житлових будинків, нажаль, не 
враховувались потреби людей з інвалідністю. 

 Отож при проведені реконструкції необхідно враховувати потреби різних 
верств населення, особливо враховувати потреби маломобільних груп 
населення. 

Візуальна комфортність визнається позитивним сприйняттям: фасадної 
площини будинку у забудові вулиці, об’ємно-просторової композиції житлових 
будинків, силуету міста. Створення досконалого об’ємно-просторового рішення 
можливо при комплексному аналізі розміщення об’єкту в забудові міста, 
ретельному вивчені конструктивних систем, інженерних комунікацій та 
правильному обиранні прийому проведення реконструкції.  

Існує ряд прийомнім, що можливо використовувати при проведені 
реконструкції, а саме: перепланування у межах існуючих несучих стінах, 
прибудова вздовж фасаду на першому поверсі, прибудова по периметру 
будинку на усю висоту, прибудова до торців будинку, прибудова терас, 
надбудова на два на усю пляму плану, надбудова частково над поверхом, 
надбудова методом «Фламінго», використання покрівлі у будинку. 

Отож розглянемо конкретний з них. 
Перепланування в межах існуючих несучих стін - дає можливість 

покращити планувальне рішення помешкання пристосувати його до потреб 
людини, а також на першому поверсі можливо розширювати простір поверху, 
за рахунок прибудови терас, створення подвір’я тощо. Необхідно зазначити, що 
при використання даного прийому необхідно враховувати конструктивну 
систему будинку, його рекомендується використовувати при поздовжній 
несучий системі.  

Об’ємно-просторові рішення суттєво не змінюються, а методом заміни 
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віконних та дверних рам, а також оздоблення фасадів сучасними матеріалами, 
використання графічних прийомів можливо покращити естетичні якості 
житлового будинку. 

Прибудова вздовж фасаду – на різну висоту та довжину. Даний прийом 
дає можливість створювати додаткові функціонально-типологічні зони у 
просторі квартири, та покращити об’ємно-просторове рішення об’єкту. При 
обирані даного прийому необхідно враховувати конструктивні рішення 
споруди, та можливості з’єднання існуючої функціональної зони з зоною 
прибудови. Поперечна конструктивна система дає можливість демонтувати 
зовнішні несучи стіни, та створювати різноманіття у конфігурації несучих стін. 
При повздовжній несучій конструктивній системі допустиме розширення за 
рахунок дверних та віконних отворів. 

Надбудова. При використані даного прийому необхідно враховувати 
несучу спроможність фундаментів. У типових житлових будинках 
використовувалися переважно стрічкові фундаменти, що можуть витримати 
надбудову на два поверхи, але кожний з випадів індивідуальний і потребує 
ретельного обстеження та конструктивного розрахунку. Існує прийом 
прибудовувати самостійної несучої конструктивної системи котра незалежно 
буде утримувати навантаження від додаткових надбудованих об’ємів, 
прикладом є метод «Фламінго». Позитивні риси даного прийому, це 
розширення площі квартири за рахунок створення отвору у перекритті та 
отримання квартири у двох рівнях з індивідуальним планувальним рішенням. 
Також цей прийом дає можливість створювати акценти та домінанти у об’ємно-
просторовій композиції забудови, але необхідно враховувати комплектну 
композицію забудови, і роль будинку у силуеті міста. 

Прийом використання покрівлі будинку. На сьогоднішній день головна 
проблема великих міст, що з кожним роком суттєво збільшується кількість 
автотранспорту, що приводить до погіршення екології. Відсутність автостоянок 
у місті приводить до паркування автомобілів на тротуарах, біля дитячих 
майданчиках та зон відпочинку, тощо. Мешканцям будинку все далі стає не 
комфортно відпочивати у своїх  подвір’ях. Прийом використання покрівлі дає 
додаткові функціонально-типологічні та об’ємно-просторові рішення. 
Функціонально-типологічна - організація виходу з під’їзду будинку через 
сходово-ліфтовий вузол на простір покрівлі, площа покрівлі 87 типової 
житлової серії має 300 м2, дає можливість влаштовувати зону відпочинку, місце 
для квітів, газону, висадки невеликих кущів, городів, пасік, тощо.  

При створені озеленення на покрівлі необхідно враховувати, що має бути 
підвищена гідроізоляція, пароізоляція, дренаж, протипожежні заходи. 
Обирання прошарку ґрунту є індивідуальна для кожної рослини. 
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Озеленення на даху дає можливість покращити екологічні, естетичні, 
функціонально-типологічні, об’ємно-просторові рішення типової житлової 
забудови нашого міста.  

Висновки. Встановлено, що типова житлова забудова районів нашого 
міста формується з типових житлових будинків 1955-1990років. Типові житлові 
будинки морально застаріли і не відповідають потребам населення. Проведення 
реконструкції, обирання прийомів щодо проведення реконструкції, надасть 
можливість приблизити стандарти комфортності до сучасних потреб різних 
прошарок населення. Стандарт комфортності квартири визнається 
відповідності функціонально-типологічних зон потребам людини, а об’ємно-
просторові рішення будинку впливають на композицію вулиці, мікрорайону, 
силуету міста.  
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Аннотация 
Новосад Ирина Геннадиевна, кандидат архитнктурных наук, доцент, 

кафедра:«Основ архітектурі и архітектурного проектирования» Киевский 
национальный університет строительства и архитектуры. 

Приемы реконструкции как метод повышения функционально-
типологических и объемно-пространственных решений типовых жилых 

домов. 
В статье проводится анализ застройки Киева, из анализа мы видим, что 

застройка нашего города формируется из типовых жилых домов построенных 
1955-1990 годов. Типовые жилые дома имеют этапы и тенденции своего 
развития. На сегодняшний день типовые жиле дома морально устарели и не 
отвечают потребностям разных слоев населения, а именно: планировочные 
решения квартир, входная группа не приспособлена для возможностей 
передвижения маломобильных групп населения, не достаточно места для 
функционально-типологических зон, конструкции находятся в обвешавшем 
состоянии, фасады жилых домов не соответствуют эстетическим качествам. 
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Для улучшения качеств в функционально-типологических решений и объемно-
пространственных решениях автором доказывается необходимость в 
проведении реконструкции, а приемы реконструкции дает возможность 
выбрать направление в проведении реконструкции.  

Ключевые слова: реконструкция, объемно-пространственные решения, 
функционально-типологическое решение, фронтальная композиція, приемы, 
качество жилья, модернизация, градостроительная ситуація. 

 
 
 

Annotation 
Iryna Novosad candidate of architectural sciences, associate professor, 

department: "Fundamentals of architecture and architectural design" Kyiv National 
University of Construction and Architecture.  

Reconstruction techniques for increasing functional-typological and spatial 
solutions of typical residential buildings. 

The article analyzes the development of Kiev, from the analysis we see that the 
development of our city is formed from typical residential buildings built in 1955-
1990. Typical residential houses have five main stages of their development. Each 
stage has contributed to the development of a constructive and planning solution for a 
residential building. Temporary indicators require new indicators of comfort. Typical 
residential buildings have several disadvantages. The layout of the apartment does 
not meet the requirements of the disabled, the lack of space for functional typological 
areas, such as a place for a washing machine, dressing rooms. Entrance groups of 
typical houses are not adapted for the mobility of persons with disabilities, there is no 
place for a stroller and no place for a concierge. Structures, communications and 
facades are in poor condition. The negative qualities of a residential building lead to 
the need for reconstruction. During the reconstruction, it is necessary to take into 
account the urban planning situation, the structural bearing system of the building, 
and the requirements of the population. The main requirement for housing, which 
determines the quality of comfort, is the conformity of the functional-typological 
zones to the requirements of a particular person, there should also be free space in the 
house, the facade decoration should be energy-saving. There are a number of 
techniques, namely: redevelopment within the existing structural system, the 
extension and superstructure of additional spaces, the organization of landscaping on 
the roof. Each of the techniques introduces additional positive qualities both in the 
planning decision and the facade composition, as well as the techniques make it 
possible to choose the direction in the reconstruction and improve the quality of 
typical residential buildings of 1955-1990. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В 
ІСТОРИЧНОМУ АНСАМБЛІ ВЕЛИКИХ МІСТ 

 
Анотація: у статті аналізується формування сучасної житлової архітектури 

в історичному ансамблі великих міст, та яких потрібно притримуватися 
принципів поєднання архітектури в історичній забудові. Метою дослідження є 
винайти і упорядкувати особливості формування житла при малій площі 
забудови в історичному середовищі, сформулювати методи і вказівки при 
архітектурному проектуванні, обов’язкові при будівництві в центрах великих 
міст. Контроль поверховості при проектуванні, екологічність, поєднання 
архітектури фасадів різного стилю, збереження і розвиток громадського 
простору в центрі міста – основні методи мудрого поєднання архітектури 
різних століть. Дане дослідження повинно стати основою для контролю над 
розвитком нової архітектури в центрі міста. 

Ключові слова: історична забудова, реконструкція, мала площа забудови, 
поєднання нової і старої архітектури, нове житло в історичному центрі. 

 
Постановка проблем. Під час розвитку історичної квартальної забудови 

великих міст, наприклад Київ, часто, не вистачало грошей для виконання 
всього проекту забудови кварталу або вулиці і як результат ми маємо вуличну 
забудову з деякими прогалинами і голими торцями сусідніх будинків. В цих 
місцях часто влаштовують мініатюрні сквери , які використовуються жителями 
рідше ніж великі районі парки, по причині відсутності достатнього простору 
для відпочинку та близьким розташування доріг інтенсивного руху. 

Великі міста, такі як Київ, дуже швидко розвиваються і відбувається 
будівництво нової архітектури на периферії міста. За відсутності якісної 
транспортної системи в місті, жителі втрачають багато часу на подорож, з 
однієї точки міста в іншу. Одним з ефективних способів вирішення цієї 
проблеми було б будівництво сучасного житла і громадських будівель в 
історичному центрі, це збільшило б щільність населення в центральних 
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районах. І саме ділянки малої площі мають можливість бути використаними 
для виконання цієї задачі. 

Правильне і гармонійне поєднання нової і старої архітектури є важливим 
фактором при будівництві в історичній забудові. При цьому сучасна 
архітектура, яка виконана з особливостями стилю історичного центру є апріорі 
неправильним шляхом. Від цього втрачається саме історичність 
вулиці/кварталу, адже прогулюючись вулицею, нікого не зможе здивувати 
сучасна архітектура в стилі модерну. Архітектурно-історична особливість тієї 
чи іншої вулиці з'являється, якщо поміж забудови 21 століття, є архітектурні 
форми модерну чи класицизму і навпаки. Чудовим прикладом поєднання 
сучасного і минулого в Києві є Костел святого Миколая і Бізнес-центр Торонто-
Київ, розташований навпроти. Доказом цього є туристична привабливість 
Бізнес-центру, з двору якого відкривається чудовий вид на костел і часто 
використовується фотографами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану тему вивчали і 
досліджували такі науковці, як Сидоренко С. І. в своїй роботі «Сучасна 
архітектура в історичному середовищі», Рогожникова О.Є. в своїй роботі 
«Особливості проектування житлових будинків у забудові історичного центру 
міста». В ній вона прийшла до висновку, що житлові формування повинні 
створюватися як системи різноманітних просторово взаємопов'язаних 
архітектурних ансамблів, що враховують навколишнє середовище, яке 
історично склалося та багато в чому визначає своєрідність вигляду старих міст. 
[1] Також багатим є іноземний досвід таких науковців, як Сара Лардіноіс. ЇЇ 
результатами дослідження стали виявлені успішні аспекти для формування 
сучасної архітектури в історичному середовищі і включають: 

1) розвиток за допомогою спільних зусиль професійних реставраторів та 
архітекторів; 

2) підкреслення важливість методології (особливо оцінки історичного 
контексту), щоб зрозуміти, що важливо в цьому місці, так як це не завжди 
широко розуміється або ілюструється; 

3) акцент на критеріях оцінки, таких як якість, які вимірні і де є 
взаєморозуміння термінів; [2] 

Мета і завдання дослідження. Сформулювати чіткий механізм і критерії 
правильного і гармонійного поєднання сучасної архітектури в історичному 
середовищі, які стануть основою для методичних вказівок, за якими потрібно 
будувати в історичному центрі великих міст. 

Основна частина. Протиставлення архітектурного твору тому, що 
створено раніше іншими, не дозволяє формувати гармонійні архітектурні 
комплекси. Важливою містобудівною традицією є спадкоємність − образ того, 
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що створено в забудові міста попередниками. Традиційна кольорова гама 
забудови, наприклад, міста Києва, яка історично склалася, частіше була 
світлою, поліхромною. 

Принципи суміщення історичної та сучасної архітектури для гармонії, 
можна поділити на цілі групи критерій, які разом можуть дати підхід для 
проектування: містобудівна ситуація, поверховість, силует; об’ємно-просторові 
співвідношення, оздоблювальні матеріали і колірне рішення; [3] 

Дану систему критерій можна використовувати для аналізу і побудованих 
споруд. Так, для прикладу, візьмемо Національний морський музей в 
Ґданську (рис.1) який побудований в 2012 році, акцентує свою увагу на те що, 
форма будівлі дуже схожа на традиційне будівництво в місті. Перший критерій, 
що має назву – містобудівна ситуація дуже добре видна на прикладі фасаду.  

 

 
 

Рисунок 1. Національний морський музей в Ґданську, як приклад гармонічного поєднання 

сучасної архітектури в історичному середовищі. 
 

Традиційно містобудівна система складалась з невеликих будинків, які 
мають спільні бокові стіни. Нова будівля повторює цей стиль, хоча всередині це 
цільна будівля, яка не розділяється стінами. Поверховість нової будівлі чудово 
гармонізує з історичним контекстом. Важливо пам’ятати, що навіть, якщо 
висота поверху нової будівлі відрізняється від сусідньої історичної забудови, 
висота підвіконня і самого вікна повинна співпадати. Це чудового видно на 
прикладі морського музею. Силует, важливий критерій при будівництві 
сучасної архітектури в історичній забудові, найбільш ключові габарити будівлі 
повинні повторюватись, адже подібне дуже добре видно неозброєним оком, що 
зводить нанівець усі намагання поєднати нове і старе. Об’ємно-просторові 
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співвідношення даного проекту видніються здалеку, це і висота вікон, довжина 
проміжків між вікнами. Форма даху, на кожній частині будинку різна, що 
гармонічно поєднується з подібним акцентом історичної забудови. Колірна 
гама повторюється з історичним контекстом. Хоча кольорову гаму міста 
Ґданська важко визначити, вона має багато відтінків, проте в даному районі 
місті, де знаходиться сам морський музей, гама має пріоритет в кольорах цегли. 
Оздоблення повторює практику минулих сторічь в місті, тому використали 
цеглу як опоряджувальний матеріал. 

Сучасна архітектура в історичному контексті не обов’язково може 
заповнювати невеликі проміжки на історичній вулиці. Це впевнено можуть 
бути і цілі нові райони, які побудовані замість промислових районів або після 
намивання піску. Чудовим прикладом цього є будівництво нових житлових 
районів Амстердаму. (Рис. 2, 3) [7, 8] 

 

  
 

Рисунок 2. Старе місто Амстердаму 

 

Рисунок 3. Новий район Амстердаму 

 
Ми бачимо, що архітектори повторили основні традиційні елементи 

історичного міста: колірна гама, висотність, пропорції вікон. Це основа всієї 
архітектури міста. Зауважимо, що не дивлячись на відсутність історичних 
будівель в новому районі, архітектори зберегли висотність житла. Даний район 
доволі близько розташований до старого міста і високі будівлі дещо 
пригнічували б історичних контекст.  

Гармонічне поєднання історичного середовища і нової архітектури також 
доволі точно передали архітектори проектного бюро Demogo в проекті 
невеликого району в бельгійському містечку. [9] 

Перед вирішенням конкретної проблеми потрібно брати за основу 
містобудівну ситуацію міста, необхідно чітко сформулювати опорний план 
розвитку великої містобудівної системи і розмежувати центри міст і їх 
периферію. При цьому в центрах містобудівної системи повинна розвиватися 
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саме квартальна забудова, а на периферії - мікрорайона або садибна. Після 
формування містобудівного завдання з чіткими діленням на зону, де повинна 
формуватися квартальна забудова, можна формувати архітектуру в історичному 
районі та в житлових районів 1950-60 років, якщо говорити про міста 
пострадянського простору. 

При проектуванні сучасної архітектури, при малій площі забудови, 
потрібно притримуватися певних чітких правил для більш кращого поєднання 
історичної забудови з новою будівлею. 

У загальному вигляді - будівля не повинна виділятися з поміж інших за 
висотою, в іншому випадку вона буде пригнічувати сусідні будівлі, або 
навпаки. У випадку якщо ділянка забудови знаходиться не на червоній лінії 
вулиці, а в середині кварталу, можливе проектування будівлі більшої 
поверховості ніж у навколишньої забудови, таким чином виділяючи домінанту 
кварталу чи цілого мікрорайону. 

Важливими особливостями симбіозу старого і нового є виділення окремих 
елементів чи груп елементів, габарити який повинні повторюватися на 
будівлях. Це дає відчуття гармонізації в забудові і кардинально не розділяє 
різні стилі архітектури.[5] 

Висновки. В сучасних умовах масово, стрімко та дещо стихійно 
проектуються і будуються нові мікрорайони і цілі житлові райони. Ці 
формування повинні створюватися як системи різноманітних просторово 
взаємопов'язаних архітектурних ансамблів, що враховують навколишнє 
середовище, яке історично склалося та багато в чому визначає своєрідність 
вигляду старих міст.  

Формування основних принципів гармонійного поєднання нової 
архітектури в історичній забудові несе на собі ціль завершити формування 
цілісного історичного ансамблю без прогалин і сильних контрастів. 

 
 

Список джерел 
1. Рогожникова О. Є., Особливості проектування житлових будинків у 

забудові історичного центру міста. Архітектурний вісник, КНУБА, 2015, С. 243. 
2. Sara Lardinois. Contemporary Architecture in the Historic Environment // 

Change Over Time, University of Pennsylvania Press, 2017, Volume 7, Number 2, 
P. 252-271. 

3. Хараборська Ю. О., Сушко П. С. Деякі особливості будівництва нових 
об’єктів в історичному середовищі (на прикладі м. Київ). Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування, КНУБА, 2016, №42, С. 126-135. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 

317

4. Norman Foster. Museum of Fine Arts, Boston. Publishing House: Prestel, 
2013. − 95 pages. 

5. John Warren, John Worthington and Sue Taylor (eds), Context: New Buildings 
in Historic Settings, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1998, P. 45 - 48. 

6. Глушакова Е. С. Синтез современной и исторической архитектуры в 
архитектурно-пространственной среде города. Интеллектуальный потенциал 
XXI века: ступени познания. Матер. конф. Новосибирск, 2012 С. 11 - 17. 

7. Інтернет – ресурс (дата відкриття - 29.05.2020) 
https://gre4ark.livejournal.com/362845.html 

8. Інтернет – ресурс ( дата відкриття - 29.05.2020) 
https://34travel.me/post/pereehali-amsterdam 
9. Інтернет – ресурс (дата відкриття – 29.05.2020) 
https://t.me/lwyd_arch/2415  
10.  Vegas F., Mileto C. Contemporary architecture in dialogue with the historic 

city. Change over time, #7-2. 2017 P-p. 290-306 DOI: 10.1353/cot.2017.0016  
11.  Swensen, G. Integration of historic fabric in new urban development-A 

Norwegian case-study. Landscape and urban planning, #107-4. 2012 P-p. 380-388, 
DOI: 10.1016/j.landurbplan.2012.07.006  

12. Sara Lardinois, Ana Paula Arato Gonc¸alves, Laura Matarese, and Susan 
Macdonald. Contemporary Architecture in the Historic Environment: An Annotated 
Bibliography. Los Angeles: The Getty Conservation Institute. 2015. 

13.  Macdonald S. “Contemporary Architecture in Historic Urban Environments. 
Historic cities #26-2. 2011 P-p. 13-16. 

14.  Deacamps F.  The Conversion of Historic cities and urban settlements 
initiative. Historic cities #26-2. 2011 P-p. 16-18. 

15.  Building in Context: New Design in Historic Areas. London: CABE and 
English Heritage. 2001. 23 pages  

16.  Misirlisoy D. New Designs in Historic Context: Starchitecture vs 
Architectural Conservation Principles. Civil Engineering and Architecture 5(6) 2017 
P-p: 207-214. 

17.  Torres Z.N.G. Historic buildings and contemporary additions: the elements of 
a cohesive design relationship. Unpublished Master Thesis. University of Maryland. 
Maryland. 2009 P-p. 25-30. 

18.  Dennison, E. Conservation and Change in Historic towns: research directions 
for the future, Council for British Archaeology. 1999 P-p. 129-136. 

19.  Elder and Canon, Andrew Lee. New Design in Historic Settings. Front Cover 
Image, Shettleston Housing Association Offices, Glasgow. 2010 36 pages. 

20.  Arnoth A. New architecture in historic context. 15th ICOMOS General 
Assembly and International Symposium: “Monuments and sites in their setting - 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 
318 

conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes”, Xi'an, China. 
2005. 

 
 

References 
1. Rohozhnykova. O.YE. (2015). Peculiarities of designing residential buildings 

in the construction of the historic city center. [Osoblyvosti proektuvannya zhytlovykh 
budynkiv u zabudovi istorychnoho tsentru mista] Arkhitekturnyy visnyk, KNUBA, P-
p. 243 (in Ukrainian) 

2. Sara Lardinois. (2017). Contemporary Architecture in the Historic 
Environment. Change Over Time, University of Pennsylvania Press, Volume 7, 
Number 2, P-p. 252-271. 

3. Kharaborsʹka Y.O., Sushko P.S. (2016) Some features of construction of new 
objects in the historical environment (on the example of Kyiv) [Deyaki osoblyvosti 
budivnytstva novykh obʺyektiv v istorychnomu seredovyshchi (na prykladi m. 
Kyyiv)] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, KNUBA, №42, P-p. 
126-135. (in Ukrainian) 

4. Norman Foster. (2013) Museum of Fine Arts, Boston. Publishing House: 
Prestel. − 95 pages. 

5. John Warren, John Worthington and Sue Taylor (eds) (1998) Context: New 
Buildings in Historic Settings, Butterworth-Heinemann, Oxford. P-p. 45-48. 

6. Glushakova E.S. (2012) The synthesis of modern and historical architecture in 
the architectural and spatial environment of the city [Sintez sovremennoy i 
istoricheskoy arkhitektury v arkhitekturno-prostranstvennoy srede goroda] 
Intellectual potential of the XXI century: the level of knowledge. Mater. conf. 
Novosibirsk. P-p. 11-17. (in Russian) 

7. Internet resource (data opened – 29.05.2020) 
https://gre4ark.livejournal.com/362845.html 

8. Internet resource (data opened – 29.05.2020)  
https://34travel.me/post/pereehali-amsterdam 
9. Internet resource (data opened – 29.05.2020)  
https://t.me/lwyd_arch/2415  
10. Vegas F., Mileto C. (2017) Contemporary architecture in dialogue with the 

historic city. Change over time, #7-2. P-p. 290-306 DOI: 10.1353/cot.2017.0016  
11.  Swensen, G. (2012) Integration of historic fabric in new urban development-A 

Norwegian case-study. Landscape and urban planning, #107-4. P-p. 380 - 388, DOI: 
10.1016/j.landurbplan.2012.07.006  



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 

319

12. Sara Lardinois, Ana Paula Arato Gonc¸alves, Laura Matarese, and Susan 
Macdonald (2015) Contemporary Architecture in the Historic Environment: An 
Annotated Bibliography. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.  

13.  Macdonald S. (2011), “Contemporary Architecture in Historic Urban 
Environments. Historic cities #26-2. P-p. 13 – 16. 

14.  Deacamps F. (2011) The Conversion of Historic cities and urban settlements 
initiative. Historic cities #26-2. P-p. 16 – 18. 

15.  Building in Context: New Design in Historic Areas (2001) London: CABE 
and English Heritage. 23 pages  

16.  Misirlisoy D. (2017) New Designs in Historic Context: Starchitecture vs 
Architectural Conservation Principles. Civil Engineering and Architecture 5(6) P-
p: 207 – 214. 

17.  Torres Z.N.G. (2009) Historic buildings and contemporary additions: the 
elements of a cohesive design relationship. Unpublished Master Thesis. University of 
Maryland. Maryland. P-p. 25-30. 

18.  Dennison, E, (1999). Conservation and Change in Historic towns: research 
directions for the future, Council for British Archaeology. P-p. 129-136. 

19.  Elder and Canon, Andrew Lee (2010) New Design in Historic Settings. Front 
Cover Image, Shettleston Housing Association Offices, Glasgow. 36 pages. 

20.  Arnoth A. (2005) New architecture in historic context. 15th ICOMOS General 
Assembly and International Symposium: “Monuments and sites in their setting - 
conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes”, Xi'an, China. 

 
 

Анотация 
Попович Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедри Архитектурного 

проектирование гражданских зданий и сооружений, Киевский национальный 
университет строительства и архитектуры. 

Особенности формирования современной архитектуры в 
исторической среде больших городов.  

В статье анализируется формирование современной жилой архитектуры в 
историческом ансамбле крупных городов, нужно придерживаться 
определенных принципов сочетание архитектуры в исторической застройке. 
Целью исследования является изобрести и упорядочить особенности 
формирования жилья при малой площади застройки в исторической среде, 
сформулировать методы и указания при архитектурном проектировании, 
обязательные при строительстве в центрах крупных городов. Контроль 
этажности при проектировании, экологичность, сочетание архитектуры фасадов 
различного стиля, сохранение и развитие общественного пространства в центре 
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города - основные методы мудрого сочетание архитектуры разных веков. 
Данное исследование должно стать основой для контроля за развитием новой 
архитектуры в центре города. 

Ключевые слова: историческая застройка, реконструкция, малая площадь 
застройки, сочетание новой и старой архитектуры, новое жилье в историческом 
центре. 

 
 

Annotation 
Dmytro Popovych, postgraduate student of the Department of Architectural 

Design of Civil Buildings and Structures, Kyiv National University of Construction 
and Architecture. 

Features of the formation of modern architecture in the historical 
environment of large cities. 

The article analyzes the formation of modern residential architecture in the 
historical ensemble of large cities, it is necessary to adhere to certain principles of the 
combination of architecture in historical buildings. The purpose of the study is to 
invent and streamline the features of the formation of housing with a small building 
area in the historical environment, to formulate methods and guidelines for 
architectural design, mandatory for construction in the centers of large cities. Control 
over the number of storeys during design, environmental friendliness, the 
combination of architecture of facades of various styles, the preservation and 
development of public space in the city center are the main methods of a wise 
combination of architecture of different centuries. This study should be the basis for 
monitoring the development of new architecture in the city center. 

The purpose and objectives of the study is to formulate a clear mechanism and 
criteria for the correct and harmonious combination of modern architecture in the 
historical environment, which will be the basis for guidelines to be built in the 
historic center of large cities. In modern conditions, new neighborhoods and entire 
residential areas are being designed and built en masse, rapidly and somewhat 
spontaneously. These formations should be created as systems of various spatially 
interconnected architectural ensembles that take into account the environment that 
has developed historically and largely determines the uniqueness of the appearance of 
old cities. 

The formation of the basic principles of harmonious combination of new 
architecture in historic buildings aims to complete the formation of a holistic 
historical ensemble without gaps and strong contrasts. 
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When designing modern architecture, with a small building area, you need to 
follow certain clear rules for a better combination of historic buildings with a new 
building. 

Important features of the symbiosis of old and new is the selection of individual 
elements or groups of elements, the dimensions of which must be repeated on 
buildings. This gives a sense of harmonization in the building and does not radically 
separate the different styles of architecture.  

Key words: historical building, reconstruction, small building area, combination 
of new and old architecture, new housing in the historical center. 
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ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Анотація: в статті описано досвід проектування енергоефективних 

громадських будівель державних установ Україні в останні роки, виявлені 
типові об’ємно-просторові рішення та їх взаємозв’язок із впровадженими 
технологіями енергоефективності. 

Ключові слова: енергоефективність, громадські будівлі, сталий розвиток, 
дитячі навчальні заклади, ЦНАП, заклади громадського здоров’я 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан впровадження технологій 

енергоефективності в Україні (2010-ті рр.). Сьогодні міжнародна спільнота 
об’єднує сили у визначенні підходу, який би уповільнив процеси зміни клімату 
та був прийнятним для країн з різними рівнем розвитку і структурою 
економіки.  

З 1995 р. найбільш потужною світовою платформою для боротьби із 
кліматичними змінами, спричиненими людської діяльністю, була Рамкова 
конвенція ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). Після її прийняття щорічно на 
конференціях Сторін (КС), країни обговорюють і визначають прийнятні для 
них методи скорочення викидів парникових газів [1]. У 2015 р. в результаті 
Паризьких переговорів (КС-21) було прийнято Паризьку угоду, що запровадила 
механізм урегулювання заходів зі зменшення впливу на клімат до 2020 р. 
Принципи та підходи сталого розвитку міст, що були закладені тоді ООН, стали 
основою розвитку урбаністики найпрогресивніших країн світу, метою яких 
стало створення життєздатної моделі майбутнього, коли економічне зростання 
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досягається без шкоди для навколишнього середовища і не обтяжливе для 
суспільства. Україна підписала та ратифікувала Угоду у 2016 р. Цей крок з боку 
держави став важливою ланкою у глобальній боротьбі з кліматичними змінами 
та захистом навколишнього середовища, а тема енергозбереження в Україні 
набрала обертів. Енергозбереження стало одним із найактуальніших напрямків 
розвитку вітчизняної архітектурно-будівельної галузі.  

Важливою подією, було і набрання чинності Директиви 2010/31/ЄС у 2010 
р. – ключового інструменту енергоефективності в Європейському союзі. 
Основні положення директиви: запровадження сертифікатів 
енергоефективності для будівель, що пропонуються для продажу або оренди; 
заходи щодо створення схем перевірки систем опалення та кондиціонування 
повітря; обов’язковість нульового споживання енергії для громадських 
будівель; встановлення мінімальних вимог до енергоефективності новобудов та 
будівель, що підлягають капітальному ремонту; підготовка переліків державних 
фінансових заходів та інструментів з метою підвищення енергоефективності 
будівель. Основні принципи Директиви були покладені в основу Закону 
України «Про енергоефективність будівель», дія якого поширилася на 
більшість новозведених будівель країни.  

За даними Державного Агентства з енергоефективності та 
Енергозбереження України за 2019 р. [2] за останні 4 роки в енергоефективність 
та «чисту енергетику» в Україні було інвестовано приблизно 2 мрлд. євро. 
Найбільше інвестицій у вітчизняну економіку і розвиток місцевого бізнесу 
додала відновлювальна енергетика – понад 500 млн. євро було вкладено в 
будівництво нових генеруючих потужностей (близько 1300 МВт встановленої 
потужності). Близько 7,5 тисяч українських сімей інвестували понад 150 
мільйонів євро в приватні сонячні електростанції загальною потужністю майже 
160 МВт. Більш ніж півмільйона українських сімей провели заходи з утеплення 
житла за програмою фінансування "теплих кредитів" з державного та місцевих 
бюджетів і економлять від 20% до 70% на оплату комунальних послуг. Понад 
1600 ОСББ модернізували багатоповерхові житлові будинки за допомогою 
"теплих кредитів" на суму близько 470 млн. грн., що більше, ніж за всі 
попередні роки, разом узяті. 

Реалізовані в останні роки проекти продемонстрували, що можлива 
продуктивність, наприклад, тільки сонячних колекторів в кліматичних умовах 
України може скласти 28 млрд. кВтгод теплової енергії, що допомогло б 
зекономити близько 3,4 млн. т умовного палива [3].  

Активно розвивається і ринок послуг із сертифікації енергоефективності 
будівель. З поч. 2020 р. видано понад 700 енергетичних сертифікатів для 
будинків різного цільового призначення: понад 770  житлових будинків; більше 
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400 громадських будівель; майже 380 навчальних закладів; понад 280 закладів 
охорони здоров’я; 110 дитячих садочків; 100 підприємств торгівлі; 9 готелів [4]. 

Українські експерти з енергоефективності вважають, що запровадження 
європейських норм та вимог до забезпечення енергетичної ефективності 
будівель сьогодні буде мати позитивний розвиток: сприятиме зниженню 
енергетичної залежності країни, стимулюватиме розвиток ринків будівництва 
та дотичних до нього, скоротить витрати споживачів за енергоресурси; 
поліпшить технічних стан будівель, подовжить їх строк ефективної 
експлуатації, в цілому підвищить комфортність українських міст, посилить 
конкурентоспроможність українських архітектурно-будівельних компаній  на 
світовому ринку [5].  

Розгортання політики енергоефективності по відношенню до 
громадських будівель в Україні. Технології енергоефективності, які при 
розгортанні галузі, в першу чергу впроваджувались у житлове будівництво та 
реконструкцію житлового фонду, сьогодні змінили свій вектор на пошук 
засобів створення енергоефективних громадських будинків. Між тим, з огляду 
на інше функціональне призначення і більш складні виробничі процеси, 
великий закордонний та майже двадцятирічний вітчизняний досвід 
енергетичного вдосконалення житлових будинків не може бути без змін 
пристосований до впровадження в будівництво таких будівель.  

У зв’язку з цим в останні роки були розроблені та впроваджуються в життя 
програми та проекти з підвищення енергоефективності окремих типів 
громадських будівель бюджетного сектору – закладів освіти, державних та 
культурних установ, закладів громадського здоров’я. Вкладені сьогодні кошти 
в енергоефективність нерухомого державного майна безперечно збережуть 
значні кошти державного бюджету у найближчому майбутньому. Чим у більш 
ширшому обсязі будуть впроваджені технології енергоефективності, тим 
ефективнішим буде результат економії.  

При масовому, орієнтованому на кількісний результат, будівництві та 
реконструкції будівель бюджетних установ, архітектурні рішення будівель 
спрощуються, типізуються та уніфікуються. При поставлених цілях 
максимально швидко та дешево звести енергоефективні будівлі та 
відремонтувати старий фонд архітектурно-естетичні завдання відходять на 
другий план – схожі умови проектування були в радянські часи масового 
будівництва, коли кількісні показники переважали за якісні. Проте, поряд з 
цим, виникають інші фактори, які все ж таки стимулюють державну владу та 
муніципалітети звертатися до якісних послуг архітектурного професійного 
співтовариства. В першу чергу, мова йде про необхідність будівництва 
іміджевих проектів, які створюють позитивне враження від діяльності 
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державних керівників, а також демонструють зарубіжним партнерам та 
інвесторам достатньо високий рівень розвитку будівельної галузі для 
отримання  додаткових інвестицій.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Енергоефективні громадські 
будівлі як явище в світовій та вітчизняній архітектурі системно не вивчалося. В 
своїй роботі Л. Шулдан [6] прослідкувала особливості впровадження 
технологій енергоефективності в на прикладі одного із типів громадських 
будинків – навчальних будівлях та комплексах. Окремі принципи 
формотворення енергоефективної громадської архітектури можна виділити в 
різнопланових дослідженнях енергоефективних житлових будинків [7, 8, 9], 
результати яких поміж іншим були включені в розробку ЗУ «Про енергетичну 
ефективність будівель», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель», низку 
інших будівельних норм та нормативно-правових документів. Методики оцінки 
ефективності проектних та будівельних рішень щодо зниження згубного впливу 
будівель на навколишнє середовище та здоров’я людини були розглянуті в 
роботах О. Сергейчук та С. Кожедуба [10]. Вони пропонують до застосування 
деякі способи універсалізації загального підходу, які надають оцінці 
характеристичних категорій об’єктивності, що може бути корисним при 
виявленні загальних принципів проектування громадських будівель різної 
типології. Загальні засади формування ефективного середовища «зелених» 
будівель при мінімальних витратах енергії і коштів прослідковано і в роботі В. 
Єгорченкова [11]. Інтерес в контексті швидкого та економічно доцільного 
зведення енергоефективних будівель представляє робота Шмуклера В.С та 
Смирнової О. В [12], в якій виявлена специфіка формування інноваційних 
модульних будівель та запропоновані типові конструктивні рішення.  

Метою публікації є проведення аудиту вже побудованого та виявлення 
ключових особливостей розвитку «зеленої» громадської архітектури державної 
власності в Україні. Така робота дозволить встановити подальший вектор 
розвитку сфери та сформулювати принципи формування об’ємно-просторових 
рішень об’єктів громадської архітектури. 

Розвиток архітектури енергоефективних громадських будівель в 
Україні. Інтерес до впровадження енергоефективних технологій в будівництво 
громадських будинків виникає в сер. 2010-х рр. Перші спроби оптимізувати 
тепловитрати будівель являли собою поодинокі приклади, ініційовані 
приватними забудовниками-ентузіастами. Проте, згодом, як наслідок 
активізації процесів євроінтеграції країни на державному рівні практика 
будівництва та реконструкції як житлових, так і енергоефективних громадських 
будівель, була оформлена у вигляді спеціалізованих державних програм та 
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проектів, до розгортання яких була залучена фінансова та технічна підтримка 
міжнародних фондів.  

Дитячі навчальні заклади. В 2012 р. одним з перших було відкрито 
модернізований енергоефективний дошкільний навчальний заклад ДНЗ № 573 в 
м. Києві [13]. В будівлі було здійснено утеплення даху та зовнішніх стін, 
замінено вікна і двері, модернізовано внутрішню систему опалення будівлі, 
проведено реконструкцію системи освітлення, встановлено геліосистему та 
впроваджено дистанційну систему автоматичного збору даних 
енергоспоживання. Між тим, впливу на архітектурний вигляд цієї будівлі 
нововключення не мали – ззовні дитячий садок мало чим суттєво відрізнявся 
від інших пострадянських дитсадків. 

З 2016 р. завдяки вдосконаленню законодавства у сфері енергосервісу 
підвищення енергоефективності в будівлях закладів освіти та інших бюджетних 
установ отримало масовий характер. Так, станом на початок лютого 2020 р. в 
Україні було укладено 447 енергосервісних контрактів (ЕСКО-договорів) [14]. 

З сер. 2010-х рр., окрім проектів із технічного переоснащення та 
комплексного ремонту огороджувальних конструкцій, в бюджетному 
будівництві енергоефективних об’єктів виникає запит на оригінальні 
архітектурні рішення. Нові будівлі мали не тільки відповідати технічним 
стандартам, але і формувати естетичний смак містян, бути атракційними та 
іміджевими проектами державних та муніципальних органів влади.  

Почали з’являтися оригінальні, нетипові проекти енергоефективних 
навчальних закладів. Так, в 2015 р. керівництво Антонівської загальноосвітньої 
школи №21 (Херсонська обл.) виграло грант на будівництво «Зеленої школи». 
Вона представляла собою двоповерхову модульну конструкцію із дерева та 
мінеральної вати загальною площею 1,2 тис. м2, яку при необхідності можна 
було демонтувати, перевезти та встановити на новому місці (Рис. 1, а). В 
корпусі було розміщено сім класів, спальна кімната, ігрова, актовий і читальний 
зали, бібліотека та туалети. Експлуатація нової будівлі обійшлася майже в 10 
разів дешевше порівняно із старим корпусом. Надлишок електроенергії 
керівництво школи планує продавати, що перетворить «Зелену школу» на 
активну енергозберігаючу будівлю. Подібні ініціативи з’являються на території 
всієї країни, так, наприклад, у 2019 р. у львівській ЗОШ № 68 на даху 
облаштували сонячну електростанцію з 148 модулів, яка окупиться вже за 6-7 
років, після чого додатковий річний прибуток школи буде становити 200 тис. 
грн. на рік [15]. 

В 2016 р. проектним бюро «Valentirov&Partners» було спроектовано 
енергоефективний дитячий садок на Дніпропетровщині (Рис. 1, б). Цей проект 
отримав премію всеукраїнського конкурсу «Artspace». Цей дитсадок 
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відрізняється сучасною архітектурою, плануванням та енергоефективністю. За 
проектом його фасад було виконано з матеріалу, який захищає приміщення від 
перегріву у літній час. Орієнтація на південь вікон від підлоги до стелі 
забезпечила донагрів приміщення в осіннє-зимовий час, в спекотні літні дні 
приміщення від перегріву захищають спеціальні навіси [16]. На даху були 
розміщені сонячні панелі. Спроектована котельня працює на альтернативному 
паливі.  

Увагу звертає і нетипове об’ємно-просторове рішення, побудованого у той 
же час, дитячого садку у смт Підгорному (Дніпропетровська обл.) (Рис. 1, в). 
Об’єм будівлі складається з декількох шестикутних призм, які схожі на 
бджолині стільники Згідно із задумом проектувальників така форма будівлі 
мала забезпечити потрапляння сонячної енергії у приміщення протягом всього 
дня. Всередині будівлі передбачено атріум, в якому розташований зимовий сад 
– завдяки спеціальним датчикам та підігріву, в ньому не буде накопичуватися 
сніг чи вода .Серед технологій енергоефективності, які були передбачені 
проектом: сонячні панелі на даху та опалення на альтернативному паливі.  

В 2018 р. в Києві в житловому масиві Осокорки за кошт міської влади було 
побудовано нову «розумну школу» (Рис.1, г). Вона представляла собою 
чотириповерхову будівлю, яка розрахована на 1100 школярів. Школа 
побудована і оснащена відповідно до принципів нового освітнього простору. 
Крім навчальних класів плануванням передбачені спеціалізовані лабораторії, 
комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, класи образотворчого та музичного 
мистецтва, спортивні зали, актовий зал із звуковим та світловим обладнанням, 
бібліотека, медичний блок, а також кабінети психолога та соціального 
робітника [17]. 

Інженерні системи цієї школи були обладнані системою автоматики, а 
управління ними здійснювалось за принципом «розумного будинку» – з 
єдиного центру та з автоматичною регуляцією в залежності від розкладу занять 
і зовнішніх природних факторів. Наприклад, коли в окремому приміщенні не 
проводяться заняття, зменшується подача повітря і тепла. Якщо сонце освітлює 
східний фасад, то в приміщення, розташовані на сході, подається менше тепла, 
ніж в інших. Система вентиляції була обладнана рекуператорами тепла, що 
дозволило нагрівати припливне холодне повітря за рахунок теплого повітря, що 
видаляється. Світильники в класах автоматично змінюють яскравість в 
залежності від наявного природного освітлення в приміщенні. Впроваджені 
рішення з енергозбереження дозволили вдвічі знизити споживання тепла і 
забезпечили енергоефективність будівлі на рівні класу А. Крім того, в школі 
була встановлена система геотермальних теплових насосів, що використовують 
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тепло землі для обігріву школи. Система обігріву школи повністю автономна, 
за попередніми підрахунками за 10 років це зекономить понад 15 млн грн.». 

 

а) б) 

в) г) 
Рис.1. а) «Зелена школа» в Херсонській обл.; б) Дитячий садок в смт Обухівка; в) Дитячий 

садок в смт Підгорному; г) Будівля «розумної» школи в м. Києві; 

 
В загальному контексті іноваційних навчальних закладів цікавим за своїм 

архітектурним рішенням є і два приватні навчальні заклади, побудовані у Києві 
в 2017-2018 рр. – енергоефективний дитячий садок «LeapKids» (арх. 
Т. Григорова) та додаткові корпуси Печерської міжнародної школи (ТОВ 
«Архіматика). Закладені в них принципи можуть бути застосовані при 
подальшій реалізації проектів держзамовлення.  

Інноваційний дитсадок «LeapKids» (Рис. 2, а) представляє собою 
триповерхову будівлю, та розрахований на 192 дитини. не має кондиціонерів - 
їх замінінила система пасивного охолодження "холодна стеля", яка знижує 
температуру повітря за допомогою геотермальної енергії землі. Для обігріву та 
гарячого водопостачання були використані сонячні колектори, а 
високоефективна система водопідготовки і очищення забезпечила садок 
якісною питною водою [18]. Будівля цікава своїми криволінійними формами, 
які відсилають до природніх форм та імітацією деревних структур. Стилізація 
елементів дерева була використана і в оформлені інтер’єрів.  
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Будівля Печерської міжнародної школи (Рис. 2, б) являла собою типову 
двоповерхову споруду, яка жодним чином не демонструвала, що всередині 
знаходиться прогресивний учбовий заклад. До того ж закладу бракувало 
просторих класів, актової зали, спортивного басейну та середовища для 
позакласних занять. Частиною ідеї еволюції розвитку старої архітектури в нову, 
яку архітектори поклали в основу проекту реконструкції, стала модернізація і 
застарілих внутрішніх систем та перетворення будівлі у енергоефективну 
споруду. Архітектори залишили етажність, загальні колористичні рішення, але 
включили до оформлення фасадів нові сучасні матеріали, вкраплення яскравих 
кольорів, різноманітність пластичних прийомів.  

Щодо технологій енергоефективності, то компанія запропонувала 
замовнику варіант застосування теплових насосів з можливістю підключення 
до них максимальної кількості інженерних систем . Тепловий насос виробляв 
холод або тепло в залежності від пори року. При цьому влітку за рахунок 
рекуперації будівля отримує гарячу воду і підігрів басейну. Також 
проектувальниками була підготовлена 6-вимірна ВІМ-модель – яка, окрім 3-
вимірного уявлення про об’ємно-просторову структуру надавала дані про 
графік виконання робіт, оцінку їх вартості, контроль за енергозатратами та 
нагляд за роботою та обслуговуванням інженерного обладнання [19]. 

 

а) б) 
Рис.2. а) Приватний дитячий садок «LeapKids» у м. Києві; б) Печерська міжнародна школа в 

м. Києві 

Заклади громадського здоров’я. Лікарні є одними із найбільш 
енергоємних державних громадських будівель. Окремі лікарні витрачають до 
20% свого бюджету за електроносії, Лікарні у більшому ступені, ніж інші 
державні заклади, залежні від поточної економічної ситуації в країні. Зростання 
цін відразу обмежує сферу можливостей медицинської галузі, негативно 
впливає на якість медичних послуг. Державні проекти та програми, які 
реалізуються з 2010-х рр., орієнтовані і на енергоефективне споживання та 
модернізацію нерухомого майна медичної галузі. Так, проект Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Партнерство з модернізації: 
Енергоефективність у лікарнях»  стартував у 2016 р. Відповідно до критеріїв 
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для участі у ньому могли подаватися великі міста,  що здійснюють 
енергоефективні заходи та мають у своєму підпорядкуванні не менше семи 
великих лікарень, у трьох з яких не менше ста ліжко-місць. Проте, 
фінансування переоснащення цієї галузі вимагає значно більше коштів, ніж 
навчальні заклади, тому, навіть при залучені іноземних грантових коштів, 
модернізувати вдається невеликі об’єкти. Енергетична модернізація головним 
чином передбачає заходи без інвестицій – у вигляди консультування персоналу 
з питань енергоефективності та пошуку додаткових фінансових можливостей. 

Наприкінці 2019 р. було завершено пілотні проєкти модернізації у двох 
лікарнях – в Сумах та  в Чернігові. Підтримка GIZ для кожної лікарні становить 
300 000,00 євро. Прогнозована економія енергії у цих лікарнях складатиме 
близько 30% енергії [20].  

Адміністративні будівлі. Центри надання адміністративних послуг 
(ЦНАП) – ще один тип державних громадських будівель, в будівництво яких 
активно впроваджуються технології енергоефективності. В 2019 р. в Україні 
були складені «Кращі практики та поради щодо створення енергоефективних 
ЦНАП в ОТГ» [1], які представляють собою докладне керівництво зі зведенню 
будівель даного типуї. В ньому зазначено, що такі центри мають наяво 
демонструвати переваги «зеленого» енергоспоживання, і паралельно із своїми 
основними функціями бути «центрами сталого розвитку та 
енергоефективності».  

Ключовими принципами проектування та будівництва ЦНАП є: 
застосування матеріалів та обладнання, що виробляється на території громади; 
використання екологічно чистих та безпечних матеріалів; мінімізація загальних 
витрат в процесі будівництва та експлуатації; демонстрація дієвості 
енергоефективних технологій; використання матеріалів, які можуть бути 
використані повторно або утилізовані; застосування системи автоматизації 
інженерними системами; використання відновлювальних джерел енергії; 
цілорічне підтримання комфортних умов у приміщеннях; забезпечення 
доступності маломобільним категоріям населення. Велике значення в 
проектуванні нових будівель відіграє етап вибору ділянки для подальшого 
будівництва. ЦНАП бажано розташовувати в центральній частині населеного 
пункту, бажано поряд скверу чи парку. Навколишня інфраструктура має бути 
також модернізована – зовнішнє освітлення, дорожнє покриття, наявність 
зелених насаджень.  

Взірцеві ЦНАП, в яких були застосовані всі рекомендації, розроблені в 
рамках Програми «U-LEAD з Європою» були збудовані в Миколаївській ОТГ 
Сумської області та Полонській ОТГ Хмельницької області. 
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ЦНАП у Сумській області має хороше розміщення і з огляду на 
доступність та використання сонячного випромінювання як джерела енергії. 
Опалювальна площа будівлі – 128 кв. м., в якості опалювальних приладів було 
використано теплу підлогу, яка дозволила використовувати низькотемпературні 
джерела енергії – теплі насоси. В поєднанні з ефективною теплоізоляцією 
огороджувальних конструкцій, затрати на потреби опалення були максимально 
мінімізовані. Додатково в будівлі були використані енергоефективні технології 
призначені не тільки для забезпечення потреб будинку, а і для демонстрації 
енергоефективних технологій відвідувачам: сонячні колектори на потреби 
гарячого водопостачання та утилізація тепла системи кондиціонування для 
підігріву гарячої води.  

Будівля ЦНАП у Хмельницькій області (проект архітектурного бюро 
Zotov&Co) (Рис.3, а) була вдало розміщена з точки зору доступності, але 
орієнтація на північ скляного фасаду не дозволила максимально ефективно 
використати сонячні надходження в літній період. Опалювальна площа даної 
будівлі 124,6 м2. В якості опалювальних приладів була використана тепла 
підлога, основне джерело енергії – електричний котел. Впроваджена система 
вентиляції з рекуперацією. Охолодження приміщень забезпечується касетними 
кондиціонерами. В поєднанні з ефективною теплоізоляцією затрати на 
опалення були мінімізовані [1].  

Слід відмітити, що представлені взірцеві об’єкти є типовими будівлями, 
проектами, які при незначних змінах можуть бути застосовані в інших умовах 
багаторазово. Вони позбавлені архітектурного замислу, їх технологічність та 
енергоефективність переважає над естетично-художньою складовою 
архітектурного проекту.  

 

а) б) 
 

Рис.3. а) Будівля ЦНАП у Хмельницькій області; б) Регіональний центр надання 
адміністративних послуг в м. Харкові 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 
332 

До спроби надання будівлі ЦНАП оригінального вигляду вдалися 
харківські проектувальники (Рис.3, б). В 2017 р. п’ятиповерхову закинуту 
будівлю Будинку побиту радянських часів було реконструйовано [21]. 
Інфраструктура «спального» району, де розташовувалась будівля,  була 
недорозвиненою, тому її довелося розробляти та реалізовувати наново. Будівля 
була повністю пристосована до обслуговування різних груп маломобільного 
населення. Конструкції, що збереглися, необхідно було частково демонтувати 
та посилити, щоб створити перший поверх площею 1000 м та висотою 7,5 м. 
Головною атракцією будівлі став енергоефективний фасад незвичної 
кристалоподібної пластики. Примітно, що технології енергоефективності були 
впроваджені ще на етапі будівництва – було застосовано бетон, який 
самоущільнюється та не потребує вібрації, яка палить велику кількість 
електроенергії. В будівлі була застосована нова гібридна система опалення та 
вентиляції. Радіатори великої зали на першому поверсі були розташовані на 
стелі, що більш економічним рішенням.  

Висновки. Встановлено, що на сьогодні роль держави в поширенні 
енергоефективних технологій в будівництво громадських будівель відіграє 
провідну роль, оскільки застарілість та неефективність нерухомого фонду має 
величезні масштаби та передбачає вкладення перетворення значних коштів, 
відшкодування яких не є швидким і розраховується десятиліттями. Реалізація 
розроблених планів та програм можлива за підтримки та взаємодії держави, 
спеціалізованих міжнародних організацій, вітчизняних та закордонних 
інвесторів та науково-професійного співтовариства.  

Виявлено, що художньо-естетичний бік енергоефективних громадських 
споруд не розроблений у достатньому ступені – в більшості випадків проектно-
архітектурна робота обмежується розробкою мінімалістичних фасадів та 
вхідних груп. Задля збереження міського середовища необхідно розробити 
ключові принципи проектування таких бюджетних споруд. При цьому, їх слід 
відокремити від принципів проектування енергоефективних комерційних 
об’єктів тієї ж типології, оскільки вони мають різні підходи, умови, можливості 
та цілі проектування.  

Вище викладене також свідчить про необхідність проведення подальших 
досліджень, результати яких зможуть знайти відображення в державних 
будівельних нормах України, а також про доцільність розробки «Рекомендацій 
та порад» для кожного типу громадських споруд, які перебувають у державній 
власності, що дозволить ефективно та прискорено впроваджувати принципи 
енергоефективного споживання при будівництві та реконструкції громадських 
будинків. Зміни до державних норм та додаткові методичні документи мають 
бути розроблені як із залученням випробуваних практик зарубіжного досвіду, 
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так і з урахуванням місцевих економічних, соціальних, виробничих та інших 
умов.  
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Архитектурно-художественного института Одесской государственной 
академии строительства и архитектуры. 

Бахтин Дмитро Сергійович Аспирант кафедры архитектуры зданий и 
сооружений Одесской государственной академии строительства и архитектуры. 

Опыт проектирования энергоэффективных общественных зданий 
государственной собственности в Украине. 

В статье описан опыт проектирования энергоэффективных общественных 
зданий государственных учреждений Украины в последние годы, выявлены 
типичные объемно-пространственные решения и их взаимосвязь их 
внедренными технологиями энергоэффективности. Установлено, что сегодня 
ведущую роль в процессе внедрения энергоэффективных технологий в 
строительство общественных зданий играет государство. Так как устарелость и 
неэффективность государственного недвижимого фонда имеет огромные 
масштабы и предполагает для преобразования вложение значительных средств, 
возмещение которых не является быстрым и может исчисляться десятилетиями, 
реализация разработанных планов и программ возможна только при системной 
поддержке и взаимодействии государства, специализированных 
международных организаций, отечественных и иностранных инвесторов и 
научно-профессионального сообщества. Выявлено, что художественно-
эстетическая сторона архитектуры энергоэффективных общественных зданий 
не разработана в достаточной степени - в большинстве случаев проектно-
архитектурная работа ограничивается отрисовкой минималистичных фасадов и 
входных групп. Для сохранения городской среды необходимо разработать 
ключевые принципы проектирования таких бюджетных сооружений. При этом, 
их следует отделить от принципов проектирования энергоэффективных 
коммерческих объектов той же типологии, поскольку они имеют разные 
подходы, условия, возможности и цели проектирования. Рекомендовано для 
каждого типа общественных сооружений, которые находятся в 
государственной собственности, составить свои «Рекомендации и советы», что 
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позволит эффективно и ускоренно внедрять принципы энергоэффективного 
потребления при строительстве и реконструкции общественных зданий. Такие 
методические документы должны быть разработаны как с привлечением 
испытуемых практик зарубежного опыта, так и с учетом местных 
экономических, социальных, производственных и других условий.  

Ключевые слова: энергоэффективность, общественные здания, устойчивое 
развитие, детские учебные заведения, ЦНАП, заведения общественного 
здоровья 
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Experience in designing energy-efficient public buildings of state ownership 
in Ukraine. 

The article describes the experience of designing energy-efficient public 
buildings in state institutions of Ukraine in recent years, reveals typical spatial and 
spatial solutions and their relationship with their implemented energy efficiency 
technologies. It is established that today the state plays the leading role in the process 
of introducing energy-efficient technologies in the construction of public buildings. 
Since the obsolescence and inefficiency of the state real estate fund is enormous and 
involves the investment of significant funds, the reimbursement of which is not quick 
and can take decades, the implementation of the developed plans and programs is 
possible only with the system support and interaction of the state, specialized 
international organizations, domestic and foreign investors and the scientific and 
professional community. It was revealed that the artistic and aesthetic side of the 
architecture of energy-efficient public buildings has not been sufficiently developed - 
in most cases, design and architectural work is limited to rendering minimalistic 
facades and entrance groups. To preserve the urban environment, it is necessary to 
develop key principles for the design of such budget facilities. At the same time, they 
should be separated from the principles of designing energy-efficient commercial 
facilities of the same typology, since they have different approaches, conditions, 
capabilities and design goals. It is recommended for each type of public buildings 
that are state-owned to draw up their “Recommendations and Tips”, which will allow 
for the efficient and accelerated implementation of the principles of energy-efficient 
consumption in the construction and reconstruction of public buildings. Such 
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methodological documents should be developed both with the participation of test 
practitioners of foreign experience, and taking into account local economic, social, 
industrial and other conditions.  

Keywords: energy efficiency, public buildings, sustainable development, 
children's educational institutions, administrative services center, public health 
institutions. 
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АНАЛІЗ ПРАКТИКИ БУДІВНИЦТВА НА ШТУЧНИХ 
АКВАТОРІАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ  

 
Анотація: у статті висвітлюється проблема будівництва на акваторіальних 

меліоративних та конструкційних територіях. Досліджується історичний та 
сучасний досвід створення меліоративних акваторіальних територій (у вигляді 
територіальних ресурсів острівного типу та збільшених берегових ліній). 
Розглядаються способи зведення штучних гідроспоруд стаціонарного та 
мобільного режимів експлуатації. Аналізується практика архітектурно-
містобудівного проектування на антропогенних акваторіальних територіях. 
Розглядаються питання розробки концептуальних образно-композиційних 
підходів щодо створення забудови на антропогенних акваторіальних 
ландшафтах. Визначаються характерні особливості стилістично-художньої 
виразності архітектури відкритих берегових просторів штучно намивних 
земель.  

Проводиться аналіз практики створення територіальних резервів методами 
намивної меліорації на території Української держави; висвітлюється сучасний 
стан щодо будівництва штучних акваторіальних земель.  

Також, приділено увагу приблемі захисту природнього водного 
середовища від надмірного антропогенного навантаження; підкреслюється 
пріоритетність екологічного підходу при будівництві штучних гідроспоруд, 
особливо, на мілководних акваторіях. 

Ключові слова: штучні акваторіальні території, стаціонарні та мобільні 
гідротехнічні споруди, акваторіальні містобудівні структури. 

 
Постановка проблеми. В умовах сучасного суспільства створення 

штучними методами споруд острівного типу та берегових ліній (або їх 
розширення) є основними способами збільшення територій міст і держав 
(активні акреційні процеси характерні, перш за все, для країн із невеликою 
територією та високою щільністю населення) [2]. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 

341

У провідних країнах світу питання меліоративних акваторіальних 
територій розглядаються у контексті нового підходу до архітектурно-
будівельної діяльності, насамперед, у зв’язку із проблемою порушення 
екологічної рівноваги на прибережних високоурбанізованих територіях.  

Конструктивно-технологічні можливості гідротехнічних споруд острівного 
типу дозволяють використовувати їх в організації альтернативних 
містобудівних систем, особливо, у країнах із розвиненими традиціями 
будівельного досвіду на мілководних акваторіях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питанням 
створення штучних акваторіальних земель присвячено багато досліджень у 
всьому світі. Актуальні теми, пов’язані з регіональними  проблемами 
використання меліоративних територій акваторіального розміщення розглянули 
у своїх дослідженнях: І. Я. Черняк, Л. Яручик (проаналізовано сучасні 
концепції міського планування на прикладі м. Гаага) [18]; С. А. Кізілова 
(розглянуто передумови будівництва штучних островів) [7]; Д. А. Семенов, 
С. В. Калошина (представлено інноваційні методи створення штучних 
острівних територій) [14]; Є. В. Бугрій  (проведено аналіз проблеми штучних 
островів у контексті акреції) [2]; Лавров Л. П., Еремеева А. Ф., Перов Ф. В. 
(розглядаються підсумки реалізації проекту з формування нового морського 
фасаду Санкт-Петербурга на намивних землях  Васильєвського острову) [9]. 

Метою публікації є проведення аналізу проблеми будівництва на 
антропогенних акваторіальних спорудах острівного та берегового типу. 

Основна частина. Про мистецтво створення штучних акваторіальних 
територій відомо із часів глибокої давнини; на мілководних озерних, річкових 
та морських ландшафтах зводилися як стаціонарні споруди острівного типу (із 
накиданого камню, грунту на основі деревяного каркасу, на деревяних 
платформах тощо), так і мобільні (на плотах) [1]. 

Дослідниками  припускається, що найдавнішими штучними островами 
можна вважати житлові споруди crannóg, поширені за часів неоліту на 
територіях сучасних Ірландії та Шотландії.  

Серед найбільш відомих історичних гідроспоруд можна виділити: 
унікальний рукотворний архіпелаг Нан Мадол із 92 острівців у Мікронезії, 
побудований на рифах у XIII – XV ст. (внесений до об'єктів світової спадщини 
ЮНЕСКО);  місто-державу ацтеків Теночтітлан, що складалося із центрального 
природного острову посеред озера та численних штучних островів 
(знаходилося на місці сучасного міста Мехіко; було зруйноване іспанськими 
конкістадорами); плавучі острови племені Урос на озері Тітікака (сучасними 
представниками племені збережено національні традиції зведення очеретяних 
островів) [12]. 
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У сучасному світі процес штучної акреції у вигляді створення 
акваторіальних територій відбувається на фоні загострення екологічної 
проблеми, насамперед, із метою перерозподілу урбанізованого навантаження на 
додаткові територіальні резерви.  

До основних регіонів концентрації штучних споруд острівного типу 
відносяться далекосхідний та близькосхідний. Одним із світових лідерів щодо 
штучного збільшення земельних ресурсів є Японія – країна із значним 
історичним досвідом створення антропогенних островів (у XVII столітті було 
споруджено перший острівний морський порт Дедзіма для голландських 
торгівельних суден). Акваторія Перської затоки стала місцем для реалізації 
грандіозних проектів створення меліоративних архіпелагів, серед яких: «The 
Palms», «The World», «Durrat Al Bahrain», «The Pearl of Qatar» (що посприяло 
створенню у ОАЕ, Бахрейні та Катарі центрів міжнародного елітного туризму) 
(рис.1). 
 

Рис. 1 –  Дуррат Аль Бахрейн – архіпелаг із 

15 насипних островів (Бахрейн) 

Рис. 2 – Місто Фонв'єй, побудоване на 

колишньому морському дні (Монако) 

 
У цілому, спорудження акваторіальних земель (а саме, створення штучних 

островів та збільшення берегових ліній) є загальною світовою тенденцією (у 
Нідерландах, Росії, США, Канаді, Італії, Новій Зеландії, Австралії тощо); при 
цьому, у кожній країні розроблено нормативно-правове супроводження, 
адапроване до регіональних особливостей (або знаходиться у стані 
законопроекту) [2].  

Але міжнародно-правовий режим штучних островів та інших стаціонарних 
конструкцій у морі, на даний час, знаходиться у процесі регулювання. 
Відсутність в універсальних міжнародних договорах узгоджених визначень 
деяких термінів, зокрема, «Штучні острови» та «Установки і споруди» 
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ускладнює однакове тлумачення і застосування відповідних конвенційних 
положень щодо спорудження, розміщення  та ведення господарчої діяльності 
[5]. 

Сучасні акваторіальні штучні території (меліоративні та конструкційні) 
використовуються у багатьох галузях господарчої діяльності: для організації 
житлової та громадської забудови, створення рекреаційних та 
природоохоронних ландшафтів, розміщення промислових підприємств, 
транспортних терміналів, санітарно-очищувальних систем, бурових платформ, 
навігаційного обладнання, об`єктів військового призначення тощо (рис. 2).  

До стаціонарних гідротехнічних споруд на відкритих акваторіях 
відносяться штучні острови, побудовані із донних та берегових грунтів, 
каменю, криги, сміття, металевих конструкцій тощо. Для створення 
меліоративних акваторіальних територій використовуються як традиційні 
методи будівництва (відсипки та гідронамиву), так і інноваційні (метод 
геотекстильних оболонок, наприклад, конструкцій Geotube, технології 
укладання габіонів тощо); меліоративні острови можуть утворюватися після 
будівництва каналів та при застосуванні польдерної системи [14]. 

Створення мобільних острівних та берегових гідроспоруд базується, в 
основному, на використанні різноманітних понтонних конструкцій, 
конструктивно адаптованих до функціонального направлення подальшої 
експлуатації [11], [17].  

Мобільні плавучі об’єкти у залежності від принципу влаштування плавучої 
основи, мають різну ступінь мобільності та поділяються на два основних типи:  

• З фіксованою мобільністю - гідроспоруди позбавлені можливості 
самостійного переміщення у просторі (транспортування та передислокація 
виконуються буксирним способом). Режим їх експлуатації, в основному, 
передбачає швартування до причальної берегової споруди, як із підключенням 
до централізованих інженерних систем, так і автономний - із використанням 
відновлювальних джерел енергії. 

• Мобільні плавучі конструктивні системи, створені за принципами 
спорудження кораблів (експлуатація, як правило, в автономному режимі) [15]. 

Також, існує практика створення мобільних конструкцій островів та 
берегових гідроспоруд із шестироїдів - порожнистих бетонних модулів у якості 
донних основ. Шестироїдні гідроспоруди виконують роль захисту берегової 
лінії від розмиву, та слугують для водоочищення берегового шельфу, завдяки 
заселенню мідіями підводних поверхонь блоків (легкі надводні платформи, що 
можуть бути закріплені на шестироїдах,  іноді, використовують для організації 
«зеленого» туризму) [4]. 
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На фоні загострення екологічної проблеми, у найбільш урбанізованих 
регіонах світу, одним із напрямків футуристичного проектування є розробки 
акваторіальних поселень у стаціонарній та мобільній формах (розглядається 
можливість влаштування плавучого житлового середовища як у шельфових 
водах, так і на великих глибинах) [16]. 

Існуючі акваторіальні містобудівні структури, споруджені на 
сконструйованих гідравлічно (в ході штучного алювіального процесу) або на 
осушених землях (за принципами польдерної системи) мають характерно 
рівнинні ландшафти із низькими показниками висот відносно рівня моря, що, у 
свою чергу, вимагає особливої уваги до методів художньо-образної виразності 
забудови. 

Архітектурно-містобудівні рішення антропогенних акваторіальних 
територій представляють різні концептуальні підходи щодо організації 
містобудівного каркасу та його окремих структурних елементів, зокрема, 
поверховості споруд, розміщення транспортної та соціальної інфраструктури 
(поширеним композиційним прийомом є створення цілостних архітектурних 
ансамблів) [8].  

Головною особливістю архітектури відкритих берегових просторів є їх 
надзвичайна візуальна атрактивність, насамперед, можливість використання 
панорамних розкриттів, (наприклад, для намивних берегових урбанізованих 
територій Сянгану, Сингапуру та Макао характерне використання 
архітектурно-композиійних прийомів, що підкреслюють виразність висотно-
домінантного силуетного сприйняття) [19] (рис. 3).  

Але, у світовій практиці існують приклади недбалого відношення до 
значного містобудівного потенціалу штучних прибережних ландшафтів (на 
жаль, не здійснено планів щодо створення унікального морського фасаду 
Санкт-Петербургу на намивних землях Васильєвського острову; новий район, 
який повинен був відображати образ сучасної «Північної столиці», за якістю 
архітектурних рішень не відрізняється від міської периферії) [9]. 
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Рис. 3 – Фрагмент панорами забудови у Макао 

(Китай)   

Рис. 4 – Висотні будинки на ж/м Перемога у 

м. Дніпро (Україна) 

 
На території сучасної Української держави активна практика створення 

штучних акваторіальних земель пов`язана із радянським періодом. Перші 
роботи із намиву територій способом гідромеханізованої розробки було 
розпочато у 30-і роки XX сторіччя; зокрема, великомасштабне освоєння 
заплавних прибережних територій було здійснено у Києві (починаючи з 50-х 
рр. було намито та забудовано житлові масиви: Русанівка, Березняки, Оболонь, 
Троєщина) та у Дніпропетровську (житловий масив Перемога) [6], [13] (рис.4). 

Також, технології намивної меліорації, було застосовано для відновлення 
річкових островів після їх затоплення, внаслідок будівництва ГЕС (наприклад, 
о. Становий – рекреаційно-спортивна зона у структурі гребного каналу у 
м. Дніпро (Дніпропетровськ) [3]. 

У сучасній Україні ідеї будівництва островів у морських шельфових водах 
знайшли втілення у проекті «Морське намисто Одеси»; пропонується створення 
7 штучних островів для розміщення об`єктів рекреаційно-туристичної 
інфраструктури (в умовах політичної нестабільності країни здійснення 
проектного рішення повязане із багатьма труднощами, серед яких головними є 
юридична невирішеність питання щодо статусу нових акваторіальних земель та 
несприятливі умови для інвестиційної політики) [10]. 

Але, прогресивні тенденції освоєння акваторій є - першою реалізованою 
акваструктурою став рекреаційний понтонний острів площею 1000 м2 у 300 
метрах від берега села Коблево у Миколаївській області (на острові із сезонним 
режимом експлуатації забудови не передбачається) [2]. 

В умовах постіндустріальної України створення штучних акваторіальних 
територій, особливо намивних на пойменних та заболочених землях, є засобом 
оптимізації природного ландшафту та можливістю забезпечення 
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територіальних резервів для капітального будівництва за умови пріоритетності 
екологічного підходу. На жаль, досвід іноземної меліоративної практики на 
воді, демонструє, у багатьох випадках, значні порушення природного балансу 
морських мілководних ландшафтів, (насамперед, дуже небезпечним є застой 
води навколо антропогенних островів), що може призвести до катастрофічних 
наслідків щодо розвитку біоценозу [20].  

Висновки. Встановлено, що будівництво антропогенних акваторіальних 
земель є одним із способів вирішення проблеми дефіциту територій для 
господарчого розвитку у багатьох регіонах світу. Створення акваторіальних 
містобудівних структур є доцільним у регіонах із розвиненими мілководними 
гідрологічними ресурсами, зокрема, із метою оптимізації пойменних та 
заболочених територій. Штучні акваторіальні території мають особливу 
містобудівну цінність та представляють значний архітектурно-художній 
потенціал, насамперед, у звязку з атрактивними властивостями  відкритих 
прибережних ландшафтів. Створення штучних гідроспоруд повинно 
грунтуватися на принципах дбайливого відношення до навколишнього 
середовища та сбалансованого антропогенного втручання у природні 
ландшафтні біосистеми.  
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Аннотация 
Цымбалова Татьяна Анатольевна, кандидат архитектуры, доцент 

кафедры архитектурного проектирования и градостроительства, 
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. 

Анализ практики строительства на искусственных акваториальных 
территориях. 

В статье освещается проблема строительства на акваториальных 
мелиоративных и конструкционных территориях. Исследуется исторический и 
современный опыт создания мелиоративных акваториальных территорий. 
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Рассматриваются способы возведения искусственных гидросооружений 
стационарного и мобильного режимов эксплуатации. Анализируется практика 
архитектурно-градостроительного проектирования на антропогенных 
акваториальных территориях. Рассматриваются вопросы разработки 
концептуальных образно-композиционных подходов к созданию застройки на 
антропогенных акваториальных ландшафтах. Определяются характерные 
особенности стилистически-художественной выразительности архитектуры 
открытых береговых пространств искусственно намывных земель. 

Проводится анализ практики создания территориальных резервов 
методами намывной мелиорации на территории Украинского государства; 
освещается современное положение относительно строительства рукотворных 
акваториальных земель. Также, уделено внимание приблеме защиты природной 
водной среды от чрезмерной антропогенной нагрузки; подчеркивается 
приоритетность экологического подхода при строительстве искусственных 
гидросооружений, особенно на мелководных акваториях. 

Ключевые слова: искусственные акваториальные территории, 
стационарные и мобильные гидротехнические сооружения, акваториальные 
градостроительные структуры. 

 
 

Annotation 
Tetiana Tsymbalova, PhD, docent of Department of the architectural planning 

and town-planning, Dnieper state academy of building and architecture. 
Analysis of the practice of construction in artificial water areas. 

The article highlights the problem of construction in the aquatorial reclamation 
and construction territories. The historical and modern experience of creating 
ameliorative water areas (in the form of island-type territorial resources and increased 
coastlines) is investigated. Issues related to the processes of accretion in the modern 
world are being studied, in particular, with the artificial buildup of territories on water 
landscapes in order to redistribute the urbanized load on additional territorial 
reserves. The methods of erecting artificial hydraulic structures of stationary and 
mobile operating modes are considered; both traditional methods of reclamation 
reclamation, and innovative (the method of geotextile shells, the method of sixroids, 
etc.) are highlighted. Attention is paid to the prospects for the development of 
futuristic design of water settlements in stationary and mobile forms.  

The article analyzes the practice of architectural and urban planning in 
anthropogenic water areas. The questions of the development of conceptual figurative 
and compositional approaches to the creation of buildings on anthropogenic 
aquatorial landscapes are considered. Examples of various uses of the urban 
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development potential of coastal landscapes of artificial aquatorial territories are 
presented. The characteristic features of the stylistic and artistic expressiveness of the 
architecture of open coastal spaces of artificially alluvial lands are determined. 

The analysis of the practice of creating territorial reserves by methods of 
reclamation on the territory of the Ukrainian state. It highlights the current situation 
regarding the construction of man-made water areas. It is considering a project 
proposal related to the creation of an island system for commercial recreation, 
tourism and tourism infrastructure off the coast of Odessa. Also, attention is paid to 
the problem of protecting the natural aquatic environment from excessive 
anthropogenic pressure; emphasizes the priority of the ecological approach in the 
construction of artificial hydraulic structures, especially in shallow waters. 

Keywords: artificial water areas, stationary and mobile hydraulic structures, 
water town-planning structures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 
352 

DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.352-364  
УДК 539.217.691+66.021.3:691.32:624.012.4      Човнюк Юрій Васильович, 

к.т.н., доцент кафедри сільскогосподарських машин системотехніки, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

ychovnyuk@ukr.net,  http://оrcid.org/0000-0002-0608-0203  
Чередніченко Петро Петрович, 

доцент кафедри міського будівництва 
petro_che@ukr.net,  http://оrcid.org/000-0001-7161X  

Кравчук Володимир Тимофійович, 
к.т.н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища 

vtk1@ukr.net,  http://оrcid.org/0000-0002-5213-3644  
Остапущенко Ольга Павлівна, 

к.т.н., доцент кафедри електротехніки 
olga_ost_17@ukr.net,  http://оrcid.org/0000-0001-8114-349X  

Київський національний університет будівництва і архітектури 
 

ВПЛИВ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РУЙНУВАННЯ 
ВОЛОГОНАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ, КОРОЗІЙНУ 

ДЕСТРУКЦІЮ БЕТОНІВ ДОРОЖНІХ ТА АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ 
 

Анотація: вивчаються дисипативні процеси при гармонічному 
деформуванні пружних вологонасичених пористих середовищ, заданих 
комплексними модулями пружності й комплексними модулями, які залежать 
від пористості та стискуваності рідини. Отримані формули для визначення 
швидкостей розповсюдження та коефіцієнтів затухання поздовжніх звукових 
хвиль. Побудована залежність відношення уявної частини модуля пружності до 
дійсної. Розглянуті різновиди корозійних процесів при впливі на цементні 
бетони різноманітних агресивних середовищ у межах класифікації за 
В.М.Москвіним й описані їх відмінні ознаки. У роботі зазначено, що 
руйнування цементних бетонів визначаються процесами масопереносу й 
хімічних реакцій. Проблема забезпечення безпеки й довговічності споруд, 
будівель, дорожніх та аеродромних покриттів обумовлює необхідність 
розробки ефективних рекомендацій на основі математичного моделювання, які 
дозволять попередити руйнування конструкції від корозії та хвильових 
навантажень. Математичне моделювання, виконане на основі теорії пружності 
та консолідації пористих анізотропних середовищ Біо (Biot M.A.) , післядії 
динамічних навантажень на матеріал середовища, і, зокрема, на 
цементобетонне покриття автомобільних доріг та аеродромів, дозволяє 
прогнозувати й покращувати їх експлуатаційні характеристики. Аналітичне 
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дослідження розповсюдження пружних хвиль у матеріалі аеродромного 
покриття при силовому впливі повітряних суден буде у значній мірі сприяти 
розв’язку проблеми діагностики поточного експлуатаційного їх стану і у 
наступному обчисленню залишкового ресурсу безвідмовної роботи. 

Отримані в роботі результати можна в подальшому використати для 
вдосконалення і уточнення інженерних методів розрахунку параметрів 
діагностичної апаратури, яка застосовується для визначення експлуатаційного 
стану бетонів дорожніх и аеродромних покриттів, як на стадії конструювання 
подібних приладів, так і в умовах їх реальної експлуатації. 

Ключові слова: звукова хвиля, пористість, комплексне число, коефіцієнт 
затухання, швидкість розповсюдження, математичне моделювання, корозія, 
цементний бетон, руйнування, деструкція.  

Постановка проблеми. Вивченням хвильових процесів займаються 
дослідники дуже давно. У цьому напрямку опубліковано багато робіт, 
накопичений величезний досвід і наявні значні наробки. Дослідження впливу 
хвильових процесів на різноманітні середовища продовжуються й зараз. 
Однією з цілей дослідження є вивчення й прогнозування поведінки матеріалів 
при обробці їх хвилями різної фізичної природи. Будь-які матеріали, котрі 
зустрічаються у природі і застосовуються у різних процесах господарства, 
представляють собою насичені рідиною чи газом пористі середовища. До 
вологонасичених пористих середовищ можна віднести і бетон, й цементобетон, 
і матеріал злітно-посадкових смуг аеродромних покриттів, та й самі аеродромні 
покриття. 

Сучасні вимоги, які пред’являються до бетону як найбільш широко 
вживаному будівельному матеріалу, визначають необхідність розробки фізично 
та математично обгрунтованої теорії процесів його руйнування у різноманітних 
умовах експлуатації (у т.ч. внаслідок корозії). Великого значення набувають 
явища утворення, розповсюдження тріщин при дії навантажень й оточуючого 
середовища. Дослідження причин виникнення руйнування бетону створює 
фізичну основу для встановлення максимально припустимих механічних 
навантажень на конструкції. 

Підвищення безпеки та довговічності споруд та будівель є однією з 
найважливіших задач будівництва. Розв’язок цієї задачі вимагає знання 
сутності процесів, які протікають при експлуатації будівельних конструкцій, у 
першу чергу сутності процесів корозії. 

У сучасному промисловому, цивільному і транспортному будівництві 
основним матеріалом для побудови відповідальних споруд та будівель є бетон. 
Висока міцність і доволі простий цикл будівельних робіт визначили широку 
область його застосування, але вплив агресивних середовищ здатний з плином 
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часу послабляти міцність бетону, знижуючи тим самим безпеку й довговічність 
споруд та будівель.  

Aналіз публікацій по темі дослідження.  
Як відомо [1-7], твердіння бетону характеризується хімічними реакціями 

гідратації аліта та беліта. В результаті в твердіючому бетоні утворюється 
вільний гідроксид кальцію, вміст котрого досягає (10...15)% (у перерахунку на 
CaO), і котрий може вимиватись з конструкції під впливом оточуючого 
середовища. Зменшення вмісту вільного гідроксиду кальцію у результаті 
“вимивання” його з бетону рідиною, викликає зміну фазової та 
термодинамічної рівноваги у системі, призводить до розкладання основних 
складових цементного клінкера, таких як напівгідрат сульфату кальцію, гіпс, 
трикальцієвий алюмінат, аліт, беліт, гіллебрандит, ксоноліт, тоберморіт, що у 
свою чергу призводить до незворотної втрати міцністних властивостей бетону. 
Встановлено, що при втраті 10% CaO зниження міцності цементного каменю 
досягає 10%, при втраті 20% CaO – вже 25%, а при втраті 33% CaO настає 
повне руйнування бетону.  

Розробка математичних моделей процесів корозії бетону базується на 
фізичних моделях дифузії перенесених компонентів у пористій структурі 
бетону. 

Масоперенос речовин у тілі бетону здійснюється шляхом фільтрації 
рідини чи газу при наявності градієнту тиску і/або дифузії речовин при 
наявності різниці концентрацій.  

Москвіним В.М. [4] була запропонована класифікація основних видів 
корозії бетону. На основі отриманих експериментальних даних та накопиченого 
досвіду експлуатації конструкцій процеси, які протікають при корозії бетону, 
були розділені на три основні види. 

Варто зазначити, що у природних умовах зазвичай має місце одночасний 
прояв кількох видів корозії бетону, але один з них є ведучим [2]. 

Гідратовані матеріали, які складають цементний камінь, мають 
розчинність у воді різного ступеню. Руйнування бетону внаслідок розчинення й 
виносу з його структури компонентів цементного каменю назване корозією I 
виду. Найбільш розчинним компонентом портландцементного каменю є 
гідроксид кальцію. Гідросилікати й гідроалюмінати кальцію також піддаються 
розчиненню у воді. Вилужування гідроксиду кальцію з бетону призводить до 
втрати міцності бетону. 

Корозія II виду відрізняється від корозії I виду тим, що псування бетону 
визначається розчиненням компонентів цементного каменю та їх взаємодією з 
агресивними компонентами, які є у воді, з утворенням розчинних продуктів 
корозії або з виділенням важко розчинних з’єднань у вигляді крихких 
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новоутворень, які не мають міцністних властивостей. Важливим у цьому 
випадку є тип кислоти та її вміст у водному розчині. Чітко за ступенем 
агресивності розділяють органічні кислоти, агресивність котрих для цементних 
бетонів визначається розчинністю їх кальцієвих солей. Так, наприклад, оцтова, 
лимонна, молочна кислоти є сильно агресивними, а  щавелева – слабкої 
агресивності. 

До III виду корозії відносяться процеси, за яких руйнування – зниження 
міцності  обумовлене виникненням внутрішніх напружень у результаті 
утворення у цементному камені нових з’єднань зі збільшенням об’єму твердої 
фази чи кристалізації з’єднань з оточуючого водного розчину. 

На цементнобетонні аеродромні покриття суттєвий вплив справляють 
динамічні навантаження, котрі обумовлені безпосереднім 
контакттом/взаємодією з шасі повітряних суден. Аеродромне покриття, від 
стану якого залежить безпека і регулярність польотів, постійно знаходиться під 
впливом й руйнується, як показує багаторічний досвід, раніше встановленого 
терміну експлуатації.  

При інженерних розрахунках міцністних характеристик покриття 
враховуються коефіцієнти розвантаження, які супроводжують хвильові 
процеси, виникаючі при русі повітряних суден вподовж аеродромного 
покриття. Для прогнозування впливу хвильових процесів на характеристики й 
властивості аеродромних покриттів одних інженерних розрахунків недостатньо, 
необхідне ще й створення математичних моделей. Математично досить складно 
описати фізичні процеси, які відбуваються у тих чи інших матеріалах під 
впливом навантаження, тому будуються моделі, здатні більш чи менш 
адекватно відображати особливості поведінки матеріалу у певних обставинах. 
При цьому моделюється процес деформування й реологічні властивості 
пористих середовищ.  

Створення математичних моделей, які найбільш точно описують процес 
впливу опори коліс повітряних суден на аеродромне покриття, завжди є 
актуальним і необхідним. 

Мета роботи полягає у обгрунтуванні математичної моделі, за 
допомогою якої вивчаються дисипативні процеси при гармонічному 
деформуванні пружних вологонасичених пористих середовищ (бетонів), котрі 
задані комплексними модулями пружності й комплексними модулями, що 
залежать від пористості й стискуваності рідини.  

Подібний підхід дозволяє отримати формули для визначення швидкостей 
розповсюдження та коефіцієнтів затухання поздовжніх звукових хвиль, а також 
побудувати залежність відношення уявної частини модуля пружності до 
дійсної. 
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Виклад основного змісту дослідження. 
Розглянемо розповсюдження звукових хвиль у насиченому рідиною 

пористому середовищі. Знайдемо характеристики розповсюдження поздовжніх 
звукових хвиль (хвиль стискування). 

Пористість розуміємо як “ефективну” пористість, що враховує лише ті 
пори, які сполучаються між собою. Ізольовані пори розглядаються як елементи 
твердої частини пористого скелету [8]. Будемо вважати, що компоненти 
пористого середовища є суцільними (розміри пор малі) й у кожній точці 
середовища існує два вектори переміщення: вектор переміщення скелету 
пористого середовища й вектор переміщення рідини.  

Співвідношення між вектором переміщення [8] та рівняннями руху [9] 
деформованого вологонасиченого пористого середовища можна записати у 
вигляді [10, 11]: 
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      (1) 

 
Тут  1

iu   компоненти вектора переміщення пружного середовища (скелету 
твердої фази);  2

iu   компоненти вектора переміщення рідини;  ,     
комплексні модулі коефіцієнтів пружності Ламе 

 2
1 2 1 2, , 1i i i             ; ,Q R    комплексні модулі, які залежать від 

пористості й стискуваності рідини  2
1 2 1 2, , 1Q Q iQ R R iR i       ; 12   

інтенсивність переходу маси з рідкої фази у тверду;  1 2,    маси твердої фази 
й рідини у одиниці об’єму середовища  11 1 12 22 2 12,        ;  11 12,    
ефективні маси твердої фази й рідини у порах  11 1 1 22 2 2/ , /v v      ; 1 2,v v   
долі/частини кожної фази у об’ємі середовища, причому 1 2 1v v   й  1 2, 0v v  . 

Розв’язок системи (1) будемо шукати у вигляді затухаючої хвилі [12]: 
         

 2

exp , / , 1,2 , 1,3 ,

1, 1,3 ,

j j k ku A i t i x v c j

i k

                


  
           (2) 

де kv   координати одиничного вектора у напрямку швидкості розповсюдження 
хвилі, 0c    швидкість хвилі, 0    коефіцієнт затухання хвилі, 0   кругова 
частота,    фазова постійна,  

jA    амплітуди коливань фаз, kx   k -а координата 

(просторова). 
Після перетворень отримаємо: 
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Для визначення характеристик поздовжніх хвиль (швидкості 
розповсюдження й коефіцієнту затухання) обидві частини (3) помножимо на iv , 

знайдемо потім суму по індексу i  й припустимо, що    1 1
1 0i i j jA v A v N    й 

       2 2
2 0, , 1,3i i j jA v A v N i j    . 

В результаті матимемо однорідну систему рівнянь з комплексними 
коефіцієнтами: 
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Розв’язуючи систему рівнянь (4), отримаємо біквадратне алгебраїчне 
рівняння відносно  i   : 
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Розділимо це рівняння на  4
i    й виразимо 

 2

1

i  
 через z , 

 2
11 22 12    через  , 2K      через L , де 1 2L L iL   . 

Оскільки , ,Q R L     комплексні числа, введемо наступні позначення: 

1 11 1 22 1 12 1 2 11 2 22 2 12 2

2 2
1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2

2 , 2 ,

, 2 .

R L Q R L Q

E L R L R Q Q E L R L R Q Q

             

      
 

Тоді алгебраїчне рівняння (4 ) можна записати у вигляді: 

     
24 2

1 2 1 2 0K z i z E iE          .                             (5) 

Рівняння (5) можна розв’язати відносно дійсної  2 2   й уявної частин 

   : 
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2 2
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2 2

1 1
1 2

2 cos
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cos sin
2 2

sin
2

cos sin ,
2 2

K r

r r

K r

r r

          
                


                          

                     (6) 

де: 
2 2 2 2
1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1, 4 , 2 4 , /r q q q KE q KE tq q q             при 

10 / 2    . 
Позначимо: 

1 1
1 1 2 2cos , sin

2 2
d r d r

            
   

. 

Зі співвідношень (6) та введених позначень отримаємо коефіцієнт 
затухання  : 

 
 

2 2 2
1 1 2

2 2
1 2

K d d d

d d

  
 


,                                        (7) 

а також фазову постійну  : 

  
2
2

2 2 2 2
1 2 1 1 2

Kd

d d d d d
  

  
.                                 (8) 

Швидкість поздовжньої хвилі lC , враховуючи, що / lC   , дорівнює: 

  
1,2

2 2 2 2
1 2 1 1 2

2
2

l

d d d d d
C

Kd

  
 .                                (9) 

Оскільки величини 1d  й 2d  мають знаки “ ”, тоді у вологонасичених 
пористих середовищах існує 2 типи поздовжніх хвиль 

1,2lC  й два типи 

коефіцієнтів затухання 1,2 , котрі обчислюються за формулами (9) та (7) 

відповідно. 
Після нескладних перетворень формули (9) можна отримати: 

1,2

2 2

2 2
1

1 1

2

2

1

1 1
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d d
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d d
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d
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.                          (10) 
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Із урахуванням позначення 

2

2

1

1
d

d

 
    

 
, швидкості розповсюдження 

поздовжніх звукових хвиль будуть мати наступний вид:  

 
   1,2

2 2
1 1

2

1

11
l

d d
C

KK

   
 

 
.                             (11) 

Коефіцієнти затухання розповсюдження поздовжніх звукових хвиль при 
цьому можна буде подати у наступній формі: 

 2

2
1

1K

d

  
 


.                                          (12) 

Отже, знаючи комплексні модулі пружності, можна визначити 
коефіцієнти затухання й швидкості розповсюдження поздовжніх хвиль у 
пружних вологонасичених пористих середовищах. 

Нижче, у таблиці наведені чисельні результати розрахунків на ПЕОМ 
залежності параметру   від співвідношення 2 1/d d  , причому 1d  характеризує 
дійсну частину модулів пружності пористого середовища, а 2d   уявну частину.  

 
Таблиця. 

Залежність   від співвідношення уявної частини модуля пружності до дійсної 
 

  2 1/d d    2 1/d d    2 1/d d  
1,02 0.28 1,13 0,52 1,26 0,76 
1,05 0,35 1,16 0,59 1,31 0,81 
1,08 0,41 1,19 0,66 1,34 0,88 
1,10 0,47 1,22 0,72 1,38 0,95 
1,12 0,50 1,24 0,74 1,41 1,00 

 
ВИСНОВКИ 

1.Знаючи коефіцієнти затухання та швидкості розповсюдження 
поздовжніх хвиль у вологонасичених пористих середовищах, можна визначити 
кількісно їх вплив на фізико-механічні характеристики цих середовищ. Процес 
проходження різного роду хвилями будь-якого середовища справляє вплив на 
його руйнування та деформування. 

2.Математичне моделювання наслідків динамічних навантажень на 
матеріал середовища, зокрема, на цементобетонне покриття, дозволяє 
прогнозувати й покращувати його експлуатаційні характеристики. 

3.Аналітичне дослідження розповсюдження пружних хвиль у матеріалі 
аеродромного покриття при силовому впливі повітряних суден буде у значній 
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мірі сприяти розв’язку проблеми діагностики поточного експлуатаційного їх 
стану і у наступному обчисленню залишкового ресурсу безвідмовної роботи. 
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Влияние волновых процессов на разрушение влагонасыщенных пористых 

сред, коррозионную деструкцию бетонов дорожных и аэродромных 
покрытий. 

Изучаются диссипативные процессы при гармоничном деформировании 
упругих влагонасыщенных пористых сред, заданных комплексными модулями 
упругости и комплексными модулями, которые зависят от пористости и 
сжатости жидкости. Получены формулы для определения скоростей 
распространения и коэффициентов затухания продольных звуковых волн. 
Построена зависимость отношения мнимой части модуля упругости к 
действительной. Рассмотрены разновидности коррозионных процессов при 
влиянии на цементные бетоны разнообразных агрессивных сред в границах 
классификации по В.М.Москвину и описаны их отличительные признаки. В 
работе отмечено, что разрушения цементных бетонов определяются 
процессами массопереноса и химических реакций. Проблема обеспечения 
безопасности и долговечности сооружений, строений, дорожных и 
аэродромных покрытий обусловливает необходимость разработки 
эффективных рекомендаций на основе математического моделирования, 
которые позволят предупредить разрушение конструкций от коррозии и 
волновых нагрузок. Математическое моделирование, выполненное на базе 
теории упругости и консолидации пористых анизотропных сред Био 
(Biot M.A.), последействии динамических нагрузок на материал среды, и, в 
частности, на цементнобетонное покрытие автомобильных дорог и аэродромов, 
позволяет прогнозировать и улучшать их эксплуатационные характеристики. 
Аналитическое исследование распространения упругих волн в материале 
аэродромного покрытия при силовом воздействии воздушных суден будет в 
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значительной степени содействовать решению проблемы диагностики текущего 
эксплуатационного их состояния и в последующем подсчету остаточного 
ресурса безотказной работы. 

Полученные в работе результаты можно в дальнейшем использовать для 
усовершенствования и уточнения инженерных методов расчета параметров 
диагностического оборудования, которое применяется для определения 
эксплуатационного состояния бетонов дорожных и аэродромных покрытий, как 
на стадии проектирования и конструирования подобных приборов, так и в 
условиях их реальной эксплуатации. 

Ключевые слова: звуковая волна, пористость, комплексное число, 
коэффициент затухания, скорость распространения, математическое 
моделирование, коррозия, цементный бетон, разрушение, деструкция. 

 
 

Abstract 
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Construction and Architecture; 
Ph.D., Associate Professor Kravchyuk Vladimir, Kyiv National University of 

Construction and Architecture;  
Ph.D., Associate Professor Ostapushchenko Olga, Kyiv National University of 

Construction and Architecture. 
Influence of wave processes on destruction of moisture-saturated porous 

environments, corrosion destruction of concretes of road and airfield coverings. 
The object of this study are the dissipative processes in the harmonious 

deformation of the elastic moisture-saturated porous media specified by complex 
modulus of elasticity and complex modules dependent on the porosity and density of 
the fluid. Formulas for determining the propagation velocities and attenuation 
coefficients of longitudinal sound waves have been obtained. The relationship 
between the imaginary part of elastic modulus and the actual part is constructed. 
Varieties of corrosive processes under the influence of various aggressive media 
within the V.M.Moskvin classification boundaries on cement concretes are 
considered and their distinctive features are described. It is noted in the paper that the 
destruction of cement concretes is determined by the processes of mass transfer and 
chemical reactions. The problem of ensuring safety and durability of structures, 
buildings, road and airfield surfaces necessitates the development of effective 
recommendations based on mathematical modeling, which will prevent the 
destruction of structures from corrosion and wave loads. Mathematical modeling 
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based on the theory of elasticity and consolidation of porous anisotropic media (Biot 
M.A.), the effect of dynamic loads on the medium material, and, in particular, the 
cement concrete coating of roads and airfields allows forecasting and improving their 
performance. Analytical study of elastic wave propagation in the airfield coating 
material under the force of aircraft will be contribute significantly towards solving 
the problem of diagnostics of the current their operational condition and in the 
subsequent calculation of the residual reliable exploitation lifespan. 

The results obtained in this work can be further used to improve and refine 
engineering methods for calculating the parameters of diagnostic equipment used to 
determine operational state of concretes of road and airfield coverings, both at the 
stage of design and construction of such devices and in their actual operation. 

Key words: acoustic wave, porosity, complex number, attenuation coefficient, 
dissemination speed, mathematical modeling, corrosion, cement concrete, 
destruction. 
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ПРО ІНКЛЮЗИВНІСТЬ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПРОЕКТУВАННЯ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

 
Анотація: в роботі наводиться короткий аналіз теоретичних основ і 

практичного досвіду проектування будівель і споруд із врахуванням потреб 
осіб з інвалідністю. 

Ключові слова: універсальний дизайн, технічне регулювання, 
інклюзивність, державні будівельні норми. 

 
Постановка проблеми. Відомо, що конвенція про права осіб з 

інвалідністю, яка є чинною в Україні із 6 березня 2010 року, має за мету 
заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами 
з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення 
поважання притаманного їм достоїнства [1,2]. 

Задля вирішення питань з формування специфічного середовища, що 
враховує потреби осіб з інвалідністю, уведене поняття - "універсальний 
дизайн", яке означає дизайн предметів, програм та послуг, покликаний зробити 
їх максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей 
без необхідності адаптації чи спеціального дизайну. 

Вагомий внесок для впровадження принципів універсального дизайну 
зробив американський архітектор Рон Мейс. Він почав використовувати термін 
«універсальний дизайн» та зауважив, що «універсальний дизайн не є новою 
наукою, стилем або чимось унікальним. Він вимагає лише усвідомлення 
необхідності ринкових відносин і поміркованого підходу, щоб зробити все, що 
ми проектуємо і виробляємо, таким, щоб цим повною мірою могла 
користуватися кожна людина». Рон Мейс у 1997 році очолив групу осіб, яка 
розробила сім принципів універсального дизайну (Universal Design) [3]. 
Завдяки семи принципам Універсального Дизайну [4] речі, простір, послуги, 
взаємодія між людьми стають зручними, безпечними, доступними. 

Згідно положень статті 9 вище вказаної конвенції [1], щоб надати особам з 
інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя й усебічно брати 
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участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці мають вживати належних 
заходів для забезпечення осіб з інвалідністю доступу нарівні з іншими до 
фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв'язку, зокрема 
інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і 
послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в 
сільських районах. Ці заходи, які включають виявлення й усунення перепон і 
бар'єрів, що перешкоджають доступності, повинні поширюватися, зокрема й на 
будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні об'єкти, зокрема 
школи, житлові будинки, медичні установи та робочі місця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією із важливих складових 
цілісної системи безпеки держави є убезпечення середовища життєдіяльності 
людини, в тому числі нарівні з іншими й осіб з інвалідністю, загалом та 
будівель і споруд зокрема, за рахунок реалізації комплексу взаємопов’язаних 
рішень та механізму нормативно-правового, організаційного та технічного 
характеру. Одним із головних напрямків здійснення державної технічної 
політики у будівництві є технічне регулювання. 

У свою чергу, технічне регулювання у будівельній галузі визначається 
відповідними законами, нормативно-правовими і нормативними актами та 
нормативними документами. Нормування і стандартизація у сукупності з 
процедурами оцінки відповідності та здійснення ринкового нагляду складають 
сферу технічного регулювання у будівництві, спрямованого на забезпечення 
надійності та безпеки об’єктів і життєвого середовища. В Україні окремим 
питанням формування системи технічного регулювання приділялася увага 
багатьох практиків і науковців. Серед них: Д.В. Барзилович, В.Г. Тарасюк, 
М.Л.  Гринберг, М.В. Омельяненко та інші [5, 6]. 

Основне стратегічне завдання технічного регулювання – формування 
сучасної нормативної бази, інтегрованої у міжнародний нормативно-правовий 
простір шляхом послідовної містобудівної політики, оновлення основних 
фондів, створення сприятливих умов для добросовісної конкуренції серед 
виробників продукції будівельного призначення, проектування і спорудження 
сучасних об’єктів промислового і соціального призначення [7]. Нині у 
вітчизняній будівельній галузі створена і реалізується модель регулювання, яка 
базується на засадах Євросоюзу зі збереженням національних технічних 
традицій (рис. 1). 

Серед базових законодавчих актів України, які визначають основні 
принципи технічного регулювання, – це Господарський кодекс України, Закони 
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про будівельні 
норми», «Про стандартизацію». Так, згідно зі статтею 15 Господарського 
кодексу України у сфері господарювання при технічному регулюванні 
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застосовуються технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики та 
технічні умови. Наприклад, є відповідні накази профільного міністерства [8] та  
державні будівельні норми [9], що регулюють порядок розроблення та склад і 
зміст проектної документації на будівництво. 

Метою публікації є аналіз теоретичних основ і практичного досвіду 
проектування будівель і споруд із врахуванням потреб осіб з інвалідністю. 

 

 

Рис.1. Нормативна база у системі технічного регулювання. 

 
Основний матеріал. В Україні на протязі останніх років приділяється 

значна увага впровадженню принципів універсального дизайну до процесу 
проектування та будівництва будівель і споруд. На сьогодні є чинними ДБН 
В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення (чинні від 1 
квітня 2019 року) [10]. Це результат значної роботи колективу авторів, які 
намагались максимально врахувати потреби осіб з інвалідністю. Даний 
норматив включає в собі декілька розділів, серед яких є вимоги до земельних 
ділянок, вимоги до планувальної організації будівель та споруд, особливі 
вимоги до середовища життєдіяльності маломобільних груп населення тощо. 

Практичний досвід використання положень вказаного вище нормативного 
документу накопичений в ході відпрацювання проектних рішеннях для тих чи 
інших об’єктів фахівцями ТОВ «Група компаній СП» [11-13]. 

Приклад 1. Нове будівництво 11-ти поверхового багатоквартирного 
житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення 
(відокремлена частина «а» та відокремлена частина «б») по вул. Степового 
фронту, 6 у м. Полтава [11], (рис.2). 
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Рис. 2. Загальний вигляд житлового будинку. 

 
Проектом передбачені заходи щодо забезпечення доступності об’єкту 

проектування для маломобільних верств населення відповідно до ДБН В.2.2-40-
2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та завдання на 
проектування: 

- передбачено облаштування на майданчику для зберігання автотранспорту 
місця (3,5 х 5,5 м) для стоянки автотранспорту інвалідів, позначені 
відповідними знаками дорожнього руху встановленого зразка (рис.3); 

- повздовжній граничний ухил шляху руху по ділянці об’єкту 
проектування, по якому можливий проїзд інвалідів на кріслах-колясках, 
становить 5%. Поперечний ухил шляху руху прийнятий у межах 2%. Висота 
бордюрів по кромках пішохідних шляхів прийнята не менш 0,05 м; 

- на прилеглій території в місцях перетину тротуарів з проїздами та 
автостоянками передбачені пандуси з ухилами 1:10 без бордюрів (втоплені 
бетонні борти) для проїзду людей у інвалідних візках, з дитячими, вантажними 
чи іншими візками; 

- входи в приміщення 1-го поверху обладнані пандусами з нормативним 
ухилом та бортиками висотою 0,05 м та мають огорожу с поручнями на висоті 
0,7 і 0,9 м; передбачено підйомник для візків при вході до під’їзду житлової 
частини (рис.4). 

- ширина всіх основних дверних прорізів (не менша 0,9 м) та проходів для 
відвідувачів запроектована з урахуванням безперешкодного пересування 
маломобільних верств населення. Глибина тамбурів прийнята 1,8 м, при ширині 
2,2 м. На першому поверсі кабіни туалету для відвідувачів запроектовані 
універсальними для користування усіма групами населення. 
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- двері кабін ліфтів мають ширину 0,9 м. Кнопки кабін ліфтів – з 
тактильними позначками. Передбачена наявність звукового сигналізатора та 
голосового інформатора. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент генплану житлового будинку 

 

 

Рис. 4. Фрагмент плану першого поверху житлового будинку. 

 

Приклад 2. Центр громадської безпеки в с. Токарі Лохвицького району 
Полтавської області [12], (рис.5). 

Робочим проектом передбачені заходи, які враховують потреби інвалідів 
та інших маломобільних груп населення: територія закладу забезпечена 
доступом для маломобільних груп населення, передбачені місця стоянки для 
автотранспорту маломобільних верств населення (рис.6), входи до 
адміністративного блоку обладнані пандусами для заїзду інвалідних колясок, 
прийняті нормативні розміри проходів на шляху руху осіб з інвалідністю, на 
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першому поверсі адмінблоку запроектовані санвузли з універсальними 
кабінами (рис.7), передбачена візуальна, звукова і тактильна інформація в 
приміщеннях. 

 

 

Рис. 5. Головний фасад центру громадської безпеки. 

 

 

Рис. 6. Фрагмент генплану центру громадської безпеки. 
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Рис. 7. Фрагмент плану першого поверху центру громадської безпеки. 

 
Приклад 3. Нове будівництво багатоквартирної житлової забудови 

(житловий будинок № 1 з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського призначення (1, 2 та 3 черги будівництва) та житловий будинок 
№ 2 (4 та 5 черги будівництва) та напівпідземний паркінг (6 черга будівництва) 
по вул. Великотирнівській 9а у м. Полтава [13], (рис.8). 
 

 

Рис. 8. Загальний вигляд житлового будинку. 

 
Проектом передбачені заходи щодо забезпечення доступності об’єкту 

проектування для мало мобільних верств населення відповідно до ДБН В.2.2- 
40:2018 «Інклюзивність будинків і споруд» та завдання на проектування: 
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- передбачено облаштування на майданчику для зберігання автотранспорту 
місця (3,5 х 5,5 м) для стоянки автотранспорту мало мобільних верств 
населення, що позначені відповідними знаками дорожнього руху встановленого 
зразка; 

- повздовжній граничний ухил шляху руху по ділянці об’єкту 
проектування, по якому можливий проїзд інвалідів на кріслах-колясках, 
становить 5%, поперечний ухил шляху руху прийнятий у межах 2%, висота 
бордюрів по кромках пішохідних шляхів прийнята не менш 0,05 м; 

- на прилеглій території в місцях перетину тротуарів з проїздами та 
автостоянками передбачені пандуси з ухилами 1:12 без бордюрів (втоплені 
бетонні борти) для проїзду людям у інвалідних візках, з дитячими, вантажними 
чи іншими візками; 

- входи в приміщення 1-го поверху обладнані пандусами (рис. 9) з 
нормативним ухилом та бортиками висотою 0,05 м та мають огорожу с 
поручнями на висоті 0,7 і 0,9 м; передбачено підйомник для візків при вході до 
під’їзду житлової частини. 

- ширина всіх основних дверних прорізів (не менша 0,9 м) та проходів для 
відвідувачів запроектована з урахуванням безперешкодного пересування мало 
мобільних верств настелення; глибина тамбурів прийнята 1,8 м, їх ширина 
2,2 м; 

- на першому поверсі адміністративного блока 2 кабіни туалету для 
відвідувачів запроектовані універсальними для користування усіма групами 
населення. 

 

 

Рис. 9. Фрагмент генплану житлового будинку, пандуси. 
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Зважаючи на певний досвід виконання проектних робіт з моменту 
уведення в дію ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні 
положення», слід також зупинитися на окремих моментах, що стосуються його 
неузгодженості з іншими нормативними документами. У даному нормативі 
наведений опис нормативної ширини маршу сходів всередині будівлі – не 
менше 1,35 м [ДБН В.2.2-40:2018, стор.17]. Така вимога не узгоджена із 
положеннями іншого «ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. 
Основні положення» [14], де найменша ширина маршу в секційних, коридорних 
і галерейних будинках має бути 1,2-1,35 м. Даний нормативний документ, 
затверджений пізніше попереднього. Також існує розбіжність з положеннями 
«ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні 
положення» [15], де мінімальна ширина сходових маршів допускається 0,9-1,2-
1,35 – залежно від кількості осіб на поверсі (приміщеннях). 

Також слід зазначити, що на сьогодні незначна кількість заводів-
виробників пропонують типи маршів шириною 1,35 для поверхів висотою 3 м 
(нам вдалося знайти лише один в країні). Більшість виробників налаштовані на 
виготовлення виробів за серіями радянських часів, де відсутній сходовий марш 
шириною 1,35 м для будинків висотою поверху 3 м (див. - серія 1.151.1-7 марші 
сходові залізобетонні для житлових будинків із висотою поверху 3.0 м), а є 
лише для будинків із висотою поверху 3,3; 3,6 та 4,2 м (див. - серія 12511-4 
сходові марші для громадських будинків) 

Це призводить до непорозумінь у ланцюгу відносин: проектувальник –
експертиза – замовник проекту – виконавець будівництва. Ми вважаємо, що 
існує потреба в уточненні окремих вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність 
будівель і споруд. Основні положення», а саме – чи доцільно прив’язувати 
внутрішні сходи і сходові марші до одного параметра 1,35 м, також 
обов’язковою умовою уведення таких документів у дію має бути їх 
співставлення, як із новими, так і вже діючими вимогами, що наведені в інших 
нормативних документах. 

Висновки: Загалом з моменту набуття чинності конвенції про права осіб з 
інвалідністю, в країні проведена значна робота на всіх рівнях щодо заохочення, 
захисту й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з 
інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні 
поважання притаманного їм достоїнства. 

Дієвість принципів універсального дизайну в Україні забезпечується 
реалізацією багатьох нормативних документів, зокрема в галузі будівництва – 
відповідними державними будівельними нормами. 

Практика використання вказаного вище нормативного документу показує 
його суттєву адаптацію до міжнародних документів про права осіб з 
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інвалідністю, однак є окремі питання щодо узгодженості з іншими вимогами 
інших нормативних документів для будівництва в Україні. 

Це призводить до певних непорозумінь у ланцюгу відносин: 
проектувальник – експертиза – замовник проекту – виконавець будівництва. 
Існує потреба в уточненні окремих вимог державних будівельних норм, що 
регулюють питання забезпечення інклюзивності будівель і споруд, також 
обов’язковою умовою уведення таких документів у дію має бути їх 
співставлення, як із новими, так і вже діючими нормативами. 
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Аннотация 

Шулик Василий Васильевич, доктор архитектуры, профессор кафедры 
градостроительства, Харковский национальный университет городского 
хозяйства имени А.Н. Бекетова. 

Про инклюзивность в теории и практике проектирования зданий и 
сооружений. 

В работе приводится краткий анализ теоретических основ и практического 
опыта проектирования зданий и сооружений с учетом потребностей лиц с 
инвалидностью. 

Ключевые слова: универсальный дизайн, техническое регулирование, 
инклюзивность, государственные строительные нормы. 

 
Abstract 

Shulyk Vasyl doctor of architecture, рrofessor of the Department of Urban 
Planning, O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. 

On inclusivity in the theory and practice of building and construction design. 
The article provides a brief analysis of the theoretical foundations and practical 

experience of designing buildings and structures, taking into account the needs of 
persons with disabilities. 

To solve the issues of forming a specific environment that takes into account the 
needs of persons with disabilities, the concept - "universal design" was introduced. It 
means the design of objects, programs and services, destined to make them 
maximally suitable for use by all people without the need for adaptation or special 
design. In recent years, considerable attention has been paid to the implementation of 
universal design principles in the design and construction of buildings and structures. 
The effectiveness of the principles of universal design in Ukraine is ensured by the 
implementation of many regulatory documents. For today state building codes 
governing the issue of ensuring the inclusivity of buildings and structures are in 
force. 

Practical experience of applying the provisions of state building norms, 
regulating the issues of ensuring the inclusivity of buildings and structures has been 
accumulated during the development of design solutions for the construction of 
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residential and public buildings by specialists of the company “Group of Companies 
SP». The practice of using the above normative document shows its substantial 
adaptation to international documents on the rights of persons with disabilities. 
However, some issues of compliance with the requirements of other regulatory 
documents for construction in Ukraine remain relevant. 

This issue leads to some misunderstandings in the chain of relations: designer - 
expertise - customer of the project - builder. There is an urgent need to clarify the 
specific requirements of state building codes governing the inclusivity of buildings 
and structures. The required condition for the introduction of such documents is their 
comparison and agreement, both with new and already existing standards. 

Keywords: universal design, technical regulation, inclusivity, state building 
norms. 
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АРКА ЯК СИМВОЛ ТРІУМФУ ПАНУЮЧОЇ ІДЕОЛОГІЇ В 

АРХІТЕКТУРІ КИЄВА 1930-Х-1950-Х РР. 
 

Анотація: в статті проаналізована зміна підходів до використання арки як 
впізнаванного символу в радянській архітектурі 30-х-50-х років ХХ ст., що 
вдало проявляє домінуючі вподобання як керівного апарату – замовників, так і 
виконавців - архітекторів, що намагаються рефлексувати на відповідний 
соціальний запит. Аналіз проводиться на основі трьох київських конкурсів: на 
забудову Урядового кварталу 1934-1935 рр., на відновлення Хрещатику 1944-
1947 рр. та на тріумфальну арку «На честь 300-річчя возз’єднання України з 
Росією» 1954 року. 

Ключові слова: тріумфальна арка, авангард, неокласика, сталінський ампір. 
 

Постановка проблеми. Тріумфальна арка – архітектурна форма, відома з 
часів античного Риму - мотив, з якого починався французький ампір за 
Наполеона. Від відносно скромної арки на площі Каррузель до надмасштабної 
тріумфальної арки на нинішній площі Зірки у Парижі, даний монумент 
відродив пропаганду мілітарної мітці та імперських амбіцій в архітектурі 
новітнього часу. Тому зовсім очікувано ми зустрічатимемо численні авторські 
варіації на відповідну тему в архітектурі радянській другої половини 1940-х - 
початку 1950-х - часів розквіту переможної риторики імплементованої у ампірі 
Сталінському.  

В даній статті ми розглянемо відповідні зразки в перед- та повоєнній 
відбудові Києва, столиці УРСР, означивши що тотожні процеси в архітектурно-
мистецькому полі відбувалися при відновленні (та переплануванні відповідно 
до смаків нової владної еліти) в усіх великих містах радянської імперії та країн, 
що опинилися під її політичним контролем по завершенню Другої світової 
війни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідний період розвитку 
української архітектури у своїх роботах розглядали Богдан Степанович Черкес, 
Юрій Сергійович Асеєв, Олександр Васильович Рябушин, Борис Леонідович 
Єрофалов-Пилипчак, Дмитро Сергійович Хмельницький та багато інших. В 
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дослідженнях та монографіях, присвячених питанням культури та мистецтва, 
відповідних аспектів торкалися Олексій Олексійович Роготченко, Ольга 
Андріївна Лагутенко, Олександр Клавдіанович Якимович та ін. З новітніх 
праць широкий фактологічний матеріал наведений в кандидатських роботах 
Шевцової Галини Вікторівни та Ковешнікової Олександри Володимирівни.  

Основна частина. Форма арки як така бере свій початок від в’їзної брами 
фортечних мурів. Ще за часів Середнього царства в Єгипті формується 
концепція парадної дороги, по якій проходять процесії: вхідні пілони 
Луксорського та Карнакського храмів виступають ключовими орієнтирами, що 
засвідчують як релігійну, так і військову міць держави, адже сама їх форма 
рефлексує до фортечних обрисів. Брама богині Іштар з Вавілону, що виступає 
не стільки утилітарним в’їздом як монументом, що наближає нас до класичної 
форми споруди. Арка є однією з найдавніших сакральних форм, що символізує 
перехід між світами. В римській архітектурі на основі етруської традиції, в якій 
перед поверненням в місто солдати проходили через умовний портал очищення 
від крові після бою, арка з часом стає символом військовою перемоги, тріумфу. 

Римські тріумфальні арки зводилися по всіх містах імперії, справляючи 
значний вплив на формування образу величі та сили держави. Саме цей 
символізм відродився з новою силою  в ампірній архітектурі бонапартівської 
Франції, звідки розповсюдився по всій Європі, завоювавши найбільшу 
популярність в Російській імперії  після перемоги у наполеонівських війнах. 
Від арки генерального штабу у Санкт Петербурзі архітектора Россі до 
Тріумфальних воріт майстра Бове у Москві – форма закріпилася у сприйнятті 
суспільства саме як символ вираження ідеї переможного мілітаризму.  

Відповідно, трансформації у міфотворенні радянського макрокосму 
початку-середини 1930-х, пов’язані з централізацією та авторитаризацією і без 
того тоталітарної влади, не могли лишити поза увагою такий потужний та 
перевірений часом символ, як арка. 

Зміни настроїв як у правлячих колах так і широких верствах народних мас 
початку 1930-х років відмічені поступовим згасанням революційного 
романтизму. Світова Революція, прокламована Інтернаціоналом, не відбулася; 
ейфорія перших років очікування різких змін, що оманливо захопила не лише 
ідейних революціонерів, а й широкі верстви інтелігенції та пересічного демосу, 
почала стрімко згасати. Лозунги та гасла тотальної трансформації та нового 
життя вже не захоплювали. Відповідно, вакуум, що почав утворюватися у 
радянському міфополі конче необхідно було заповнити іншою парадигмою, що 
й було зроблено з приходом до влади Сталіна.  

Концепція космополітичного комунізму та світової революції була 
замінена на побудову окремої надцентралізованої тоталітарної держави, що 
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легітимізувала себе заграванням з історичним минулим. На відміну від перших 
пореволюційних років, що проголошували радикальне поривання з минулим і, 
відповідно нове, «пролетарське революційне» авангардне мистецтво, що 
протиставляло себе існуючій «буржуазно-міщанській» академічній традиції, 
мистецький поступ 30-х, за настановою владних еліт, навпаки мав 
стверджувати сталість та непохитність режиму через історичні аналогії до 
попередніх епох [1]. Передусім епох вдалих, переможних з точки зору 
світогляду імперського. Відповідні тенденції, з одного боку, були продиктовані 
необхідністю пошуку нової парадигми через нездійсненність старої 
(загальносвітова революція і нова дійсність тут і зараз). З іншого – не 
сприйняттям пересічними масами населення та новими владними елітами, що 
почасти теж не мали вищої освіти, радикального мистецтва авангарду, що 
видавалося водночас і вкрай складним, і, особливо в архітектурі, вкрай 
аскетичним. «Нові» володарі життя та «нове» суспільство, на практиці, 
прагнуло ще більшої розкоші, ніж «буржуї» з якими це суспільство боролося. 
Пропаганда мала бути наочною, вражаючою та символістично доступною.  

Все це в сумі, помножене на мілітаризм, що активно пропагувався у 
сталінській державі, призвело до відродження в мистецтві та, зокрема, 
архітектурі, стилістики Римської імперії. Однак в адаптації імперії Російської 
середини ХІХ ст., що в свою чергу була алюзією на імперію Французьку. 
Декілька разів ітерований античний архітектурний досвід в поєднанні з 
комуністичною символікою та, почасти, народними мотивами (про що буде 
сказано далі) став вищезгаданим сталінським ампіром. І, відповідно, 
сталінський ампір активно використовує арку як символ. Символ, передусім, 
мілітарного тріумфу. 

Важливим є той момент, що історичний досвід «за дужками» піддається 
ретельній професійній ревізії пропагандистів. Підкреслюються лише певні події 
і лише так, як це вигідно з точки зору актуальної ідеології. Себто, ми говоримо 
не про історизм у чистому вигляді, а про «винайдену» традицію за Хобсбаумом 
[2], що майстерно доповнюється новим комуністичним тезаурусом. Однак, на 
відміну від еклектики, сталінська «винайдена» традиція швидко обростає 
відповідним каноном, суворо караючи відступи за рамки (які, однак, самі 
будуть сильно змінюватись відповідно до контексту від міжвоєнного до 
повоєнного періодів) [3].  

Як ми писали в багатьох наших статтях, радянська неокласика, себто, 
сталінський ампір гучно заявляє про себе на теренах Києва на конкурсі на 
забудову нового Урядового кварталу, що був оголошений партійним 
керівництвом після повернення столиці УРСР з Харкова у 1934 році [4]. В 
світлі тих подій конкурс виступав не стільки як суто архітектурне завдання: він 
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подавалася річчю програмною, символічною та майже сакральною: 
«можливість перетворити колишнє місто церков та монастирів у архітектурно-
завершений, істинно соціалістичний центр радянської України» [5, с. 1]. 
Конкурс проводився поетапно, у три тури. Ключовим ядром мав стати новий 
урядовий квартал, що зосереджував би ряд адміністративних будівель, 
передусім будинків РНК і ЦК КП(б)У, згрупованих навколо великої площі для 
проведення урочистих парадів та демонстрацій [6], [7]. З-поміж 21 проекту, 
поданого до змагання, в контексті даної теми, нас цікавить два: пропозиція 
бригади під керівництвом В.О. Весніна, подана на І тур, та концепт бригади 
Д.М. Чечілана та Д. М. Орлова у ІІ турі відповідно. 

 

 
 

 

Іл. 1. Конкурс на Урядовий квартал І тур. 
Бригада бр. Весніних .  1934 р. Фрагмент 

Іл. 2. Конкурс на Урядовий квартал ІІ тур. 
Бригада Д.,М Чечуліна.. 1934 р. Фрагмент 

 
Проект бригади братів Весніних являє собою монументальну масштабну 

споруду, де два будинки РНК і ЦК КП(б)У об’єднані в одну форму аркою (Іл. 
1). Генплан забудови, типовий для першого етапу конкурсу, розгортає площу 
вздовж осі Схід-Захід, перпендикулярно гребню дніпровських схилів. Основні 
споруди, трактовані як єдине ціле, розміщені на краю пагорбів, на місці 
Михайлівського монастиря та Трьохсвятительської церкви. Монумент Леніну 
відносно невеликий, винесений вглиб площі по основній осі. Комісія 
відзначила, що у проекті «гарно намічене вирішення загального планування 
головної площі і спуска до Дніпра» [8, с. 12]. На виступах по боках арки, з боку 
площі встановлені багатофігурні скульптурні композиції героїчного масштабу, 
що пластично пов’язані з монументом Леніну. Останній стоїть на пласкому 
квадратному постаменті та розгорнутий до площі. Скульптура Леніну 
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співрозмірна загальній композиції споруд, використовуючи арку як тло, однак 
монумент не виявлений з боку Дніпра, що не відповідає одному з завдань 
конкурсу.  

Урядова комісія, відзначивши, в цілому, позитивне враження від роботи, 
наголосила, що за рахунок арки, кубатура споруд перевищує завдання майже на 
50%. Наголошувалось, що попри вдале загальне композиційне рішення та 
планувальну структуру, «авторами ще не подоланий вплив конструктивізму» 
[8, с. 12]. Тобто, в 1934 році офіційний курс архітектури вже повністю змінений 
від авангарду до неокласики.  

Бригада архітекторів Дмитра Миколайовича Чечуліна і Георгія 
Михаловича Орлова повторює амбітний задум першої пропозиції братів 
Весніних, однак вже в неокласичному виконанні. Проект являє собою дві Г-
подібні в плані споруди, фланковані ризалітами та об’єднані масивною аркою, 
над якою розміщений зал для засідань. Вінчає композицію монумент Леніну, 
розгорнутий до площі. Дахи комплексу фланковані по кутах багатофігурними 
скульптурними композиціями героїчного масштабу (Іл. 2).  

Без перебільшення, даний концепт є кристалізованим виявом 
надмасштабної архітектури «сталінського ампіру». Грандіозність, колосальний 
розмах, пишність декору подавляють людину, створюючи відчуття «маленького 
гвинтика у величезному механізмі». Навіть урядова комісія вищого партійного 
керівництва УРСР, відзначивши яскраве образне рішення, зауважила 
надмірність проекту. Даний концепт, при всій своїй внутрішній завершеності та 
пропрацьованості, зовсім не відповідав Києву, домінуючи в масах навіть над 
дніпровськими схилами. Комісія порадила прибрати нефункціональну арку, що 
збільшувала кубатуру комплексу в рази. До того ж було критично зауважено, 
що на такій висоті монумент Леніну ставав невиразним. Фактично, ми бачимо 
екстремум гігантоманії сталінської архітектури в УРСР − проект Чечуліна-
Орлова визнаний таким, що не можливий до реалізації у даному вигляді. 

На прикладі двох проектів ми бачимо трансформацію підходів до 
співвідношення архітектури та монументальної скульптури. Якщо авангард у 
проекті Весніних трактував будівлю, як артефакт мистецтва, довершену форму, 
яка лише доповнюється скульптурою, переважаючи її і по висоті і по масі, то 
неокласичний концепт Чечуліна-Орлова перетворює будівлі на постамент, 
п’єдистал, основною функцією якого є підсилення ефекту сприйняття 
монументу, що стає основним змістовим навантаженням композиції (Іл. 3)  
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Іл .3. Порівняння співвідношення архітектури та скульптури у проектах Веснівних та 

Чечуліна 
 
Обидва проекти були відхилені урядовою комісією, а сама ідея створення з 

двох споруд єдиного комплексу у вигляді монументальної арки не знайшла 
підтримки і була піддана опосередкованій критиці (офіційно за перевищення 
об’ємів, вказаних у завданні). Однак означений конкурс мав значний вплив, що 
втілиться у наступному змаганні, присвяченому вшануванню перемоги у війні, 
що невідворотно насувалася. 

На нашу думку це пов’язано з тезаурусом сталінської неокласики, що лише 
кристалізувався – з-поміж набору символів ще не прижилися тріумфальні арки 
через деяку ідеологічну відстороненість військового тріумфу, як такого. 
Комунізм, на наш погляд, позиціонуючи в ті роки себе саме класовою 
боротьбою всередині одного, до певного часу інтернаціонального, суспільства, 
видавав свою перемогу за невідворотну революцію чи природну еволюцію 
розвитку (за Марксом). Прокламувалася перемога одного класу над іншим. І, не 
зважаючи на відхід від інтернаціоналізму після вигнання Троцького (або, 
радше, після провалу міфу про загальносвітову революцію та інтернаціонал), 
позиціонування радянського суспільства як такого, що проставлене іншій нації 
ще не стало основним мотивом. 

Ситуація докорінно змінюється під час другої світової. Фактично 
починаючи з 1941 року пропаганда активно веде мобілізацію демосу під 
гаслами захисту «батьківщини», від інородних культурно чужоземних 
загарбників. Класові відмінності всередині забуваються, формується 
протиставлення «ми» / «вони» по національному принципу (якщо прийняти на 
віру міф про «радянську» націю як нібито одне ціле, «один народ з однією 
історією»). На фоні даної домінуючої тенденції проходить значна легітимізація 
царського минулого, велика кількість символів, що вважались не бажаними 
тепер навпаки активно використовуються. Отже можливе і більш конкретне 
звернення до архітектури російського класицизму та ампіру, з ретельним 
копіюванням елементів. 

З іншого боку небезпека повного знищення спонукає владні еліти до другої 
хвилі загравань з елітами національними у спробі залучитися їхньої 
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підтримкою. З новою силою розгортається політика коренізації, що в Україні 
дістала назву українізації. Післявоєнний сталінський ампір значно більше 
апелює до національного архітектурного досвіду, використовуючи як народні, 
так і історичні мотиви, що в 1930-х роках були під негласною забороною як 
«буржуазний націоналізм». В архітектурі центральної України це, передусім, 
мотиви українського мазепинського бароко та використання декоративно-
прикладної пластики для оздоблення фасадів споруд, що приходить з УАМ. 

Визначним для перших повоєнних років в київській архітектурі став 
конкурс на відбудову Хрещатику, що був оголошений ще 22 червня 1944 р. [9], 
тобто до завершення війни (що проявляє його передусім ідеологічне значення). 
В конкурсних пропозиціях Хрещатику 1944 року скульптура відіграє значно 
меншу роль – в усіх запропонованих проектах автори вирішують вертикальні 
акценти за рахунок архітектурних форм: башт-компаніл, як Г.П. Гольц, П.Ф. 
Альошин чи В. І. Заболотний; обелісків, як О. О. Тацій чи житлової забудови, 
як О.В. Власов. І хоча до розвінчання культу особистості ще далеко, однак 
тенденція до деперсоналізації, створення монументів архітектурними, а не 
лише скульптурними засобами, відхід від одноосібного пам’ятника героїчного 
масштабу в бік багатоскульптурних композицій знаходить пряме відображення 
в урбаністиці. Трансформація, викликана глобальними соціально-
психологічними зрушеннями у суспільстві, де кожен індивід на практиці війни 
відчув силу людей, а не окремого вождя, підсилена риторикою пропаганди про 
«загальнонародну» перемогу, знаходить пряму імплементацію у зміні підходів 
навіть парадних столичних ансамблів. 

Найбільша кількість проектів, 22, була представлена на першому з трьох 
турі конкурсі. І саме в першому турі, передрікаючи майбутню перемогу, в 
більшості пропозицій з’являються арки. І, в даному суспільному резонансу, 
очікувано, арки саме тріумфальні. Вирішення нової забудови центральної 
вулиці Української ССР на думку багатьох тогочасних майстрів мало 
рефлексувати на українську архітектурну історію та культурну самобутність, 
що, на відміну від передвоєнних неокласичних тенденцій, не лише не 
табуювалося, а навіть стримано підтримувалося партійним керівництвом. Хоча, 
на думку доктора архітектури Б. С. Черкеса, це було продиктовано передусім 
прагненням Сталіна представлення СРСР на світовій арені саме як союзу 
формально незалежних республік [10]. Тобто новий виток коренізації в 
мистецтві був лише політичною ширмою, декорацією. 

Тим не менш, українське бароко і, навіть, УАМ (хоча про нього не 
прийнято було говорити) повертаються в архітектуру і імплементуються, 
передусім, в формотворенні парадних арок для головної магістралі столиці. 
Найбільш виразними відповідні мотиви стають у пропозиціях «А» та «Б» 
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бригади архітекторів під керівництвом В.І. Заболотного. У Варіанті «А» (Іл. 4) 
ми бачимо класичну форму тріумфальної арки, встановленої по червоній лінії 
Хрещатику на осі головної площі (тоді площі Калініна). Показово, що в обох 
варіантах Заболотного арка встановлюється обабіч вулиці, а не на ній, тим 
самим остаточно перетворюючись на окремий монумент, символічний 
артефакт, втрачаючи хоч і умовну, але функцію порталу, що була притаманна 
античним аркам та їх аналогам ХІХ ст. В першому варіанті це однопролітна 
арка, завершена потрійним коробовим склепінням (можлива відсилка до 
храмової архітектури часів бароко) [11]. Посередниці перекриття встановлена 
кінна скульптурна група, кути арки обрамлені декоративними напівколоннами з 
рельєфом та доричними капітелями. Загальний образ арки є стриманою 
алюзією до мазепинської архітектури. 

 

 
 

 

Іл. 4 Конкурс на відбудову Хрещатикы, І тур. 
Варіант «А» бригади В.І. Заболотного. 
1945 р. Фрагмент 

Іл. 5. Конкурс на відбудову Хрещатикы, І 
тур. Варіант «Б» бригади В.І Заболотного. 
1945 р. Фрагмент 

 
Набагато більш вільно трактує базову форму варіант «Б» (Іл. 5): монумент 

перетворюється на складну 6-и ярусну композицію з мотивами аркад та 
виразним бароковим силуетом. Арка зміщається з червоної лінії Хрещатику 
вглиб площі, стаючи її центральним об’єктом і одночасно театралізованою 
декорацією для скульптури, встановленої перед аркою. 

Перший тур конкурсу не виявив переможців і був оголошений другий тур 
для трьох бригад архітекторів Власова, Тація та Заболотного (останній від 
участі відмовився) [9]. В другому та третьому турі обидві бригади розглядають 
арку як варіант вирішення не лише естетичних, а й логістичних завдань, 
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перекидаючи через неї трасування перпендикулярних до основної осі 
транспортних потоків на другому рівні. Відповідно, арка знов розміщується 
традиційно, на головній вулиці, пропускаючи через себе основний рух. Обидві 
арки стають трьохпрольтними, органічно поєднуючись з навколишньою 
забудовою. 

 

 
В проекті Тація (Іл. 6) чітко виявлених головний прольот, підкреслений 

основним об’ємом, поєднаним з двома сторонами вулиці крилами-ризалітами. 
В концепті подальшого розвитку набувають традиційні українськім 
архітектурні мотиви. Пластика динамічна, підкреслено урочиста. На третьому 
турі, який розгорнувся знов між групами О.О. Тація та О.В. Власова, 
пропозиція бригади Олексія Олександровича представлена вже 
однопрольотною аркою з більш стриманою пластикою, наближеною до 
стилістики проектів Олександра Васильовича. 

На контрасті з концептами Тація, обидві, (для ІІ і ІІІ турів) пропозиції 
запрошеного з Москви архітектора Власова (Іл. 7) набагато більш «нейтральні» 
– його бачення Хрещатика та, відповідно, тріумфальна арка витримані в дусі 

  
 
Іл. 6. Конкурс на відбудову Хрещатику, ІІ 
тур. Проект бригади О.О. Тація. 1946 р. 

 
Іл. 7. Конкурс на відбудову Хрещатику, ІІІ тур. 
Проект бригади О.В. Власова 1946 р. 
Фрагмент 
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передвоєнної неокласики, орієнтованої на російський класицизм, позбавлений 
більшості національно забарвлених пластичних елементів. Арка трьохпольотна, 
стилістично тісно пов’язана з фасадами навколишньої забудови, 
перетворюючись в ансамблі з монументу більше на шляхопровід для тодішньої 
вулиці Жовтневої революції (нині алея Героїв Небесної сотні та вул. 
Інститутська). 

Проект на відбудову Хрещатику набув значного розголосу серед 
суспільства та у професійних колах. Гостро стояло питання стилістичного 
вирішення, в руслі якого жорсткій критиці піддавалась надмірна пишність 
деяких проектів. Єрофалов-Пилипчак наводить слова академіка Л. В. Руднева: 
«Якщо взяти тріумфальну арку Тита - це дійсно була арка, крізь яку в'їжджав 
Тит. І коли ми робимо 10 арок і зосереджуємо їх на якій небудь круглій площі, 
то це буде арка для арки, планування заради планування, вежа заради вежі, без 
урахування сучасності» [9, c. 307- 312]. Сучасні дослідники взагалі зазначають 
катастрофічну згубність підходу планування надзвичайно високовартісної 
центральної частини міста в умовах повної руйнації житлового фонду та 
відсутності даху над головою у великої маси людей в повоєнні роки [12]. 

Остаточно проект був реалізований вже після постанови ЦК КПРС і Ради 
міністрів СРСР № 1871 від 4 листопада 1955 року «Про усунення надмірностей 
у проектуванні і будівництві» під керівництвом А.В. Добровольсткого. З 
забудови зникли тріумфальні арки, як окремий монумент (в тому числі, на наш 
погляд, через згасання мілітаристичної риторики в пропаганді та зсуненні 
акцентів від військових тріумфів). Однак мотив арки знайшов втілення у 
вирішенні непарної сторони забудови вулиці. Аркові перемички між 
житловими, будинками (як у фасаді пасажу) та всередині (як в будинку № 21) 
[13] візуально поєднують вулицю в одну лінію, не перекриваючи 
перпендикулярні транспортні потоки з Печерську. Аналогічно мотив 
підтриманий і по парній стороні виразними арками адміністративного будинку 
№36. 

Одним з останніх змагань, що передбачав вирішення в тезаурусі 
сталінського ампіру, був конкурс на Тріумфальну арку в Києві «На честь 300-
річчя возз’єднання України з Росією», оголошений у 1954 році. Завданням 
передбачалося зведення Тріумфальної арки як окремого монументу на в’їзді на 
міст Патона зі сторони правого берегу. Вона повинна була розміщуватися на осі 
основної магістралі. Загалом було подано 257 професійних та 61 аматорський 
проект [14] що засвідчує значний резонанс у тогочасному архітектурно-
мистецькому полі. Деякі з представлених проектів, аналогічно до відповідних 
концептів на Хрещатику, пропонують використовувати арку для розведення 
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транспортних потоків в двох рівнях (перекидаючи пішохідний міст згори) (Іл. 
8). Більшість концептів, однак, трактують арку суто як декоративний монумент.  

 

 
 

Іл 8. Конкурс на тріумфальну арку «На честь 300-річчя возз'єднання України з Росією». 
Проект бригади В. Г. Заболотного 1954 р. Фрагмент 

 
Проект значно менш відомий у сучасному архітектурному полі, через те, 

що його реалізація так і не була розпочата. Причин тому можна виявити 
декілька. Окрім кардинальної зміну вектору розвитку радянської архітектури, 
що відбудеться за рік після оголошення конкурсу, дослідники Голобородько та 
Проценко відмічають принципове протиріччя, закладене в самому завданні: 
«об’єднати в образному рішенні дві несумісні тенденції – і дружби, і 
тоталітарної державності» [14,c. 3]. Тобто образ арки в традиційному 
ампірному її виразі на стільки сильно асоціюється в суспільстві з військовою 
перемогою, тобто силовою, насильницькою дією, що не лишає місця образу 
дружби та мирного об’єднання, міф про яке старанно тиражувався 
великоімперською і, спадково, радянською пропагандою. Зрештою, 
тріумфальна арка як архітектурна форма видходить з креаторського поля разом 
зі сталінською неокласикою. Залишивши, між тим, відбиток на радянському 
архітектурному модернізмі, що значно пізніше реалізує задум у вигляді арки 
дружби народів в Хрещатому парку на дніпровських кручах. 

Висновки. Арка як потужний символ приходить в радянську архітектуру 
зі сформованим образом мілітарного тріумфу, що, беручи початок в античному 
Римі, був старанно адаптований в Російській імперії часів класицизму. Майже 
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не проявлена в авангардній архітектурі, вона знов відроджується в середині 
1930-х у формах сталінської неокласики, набувши найбільшої популярності в 
перші післявоєнні роки на фоні загальнонародного піднесення та відзначення 
перемоги. На хвилі нового витку коренізації, як спроб загравання центральної 
влади з національними елітами, арка набуває виразних рефлексій до 
українського бароко на УАМ, що між тим, вступає в конфронтацією зі 
сформованою асоціацією її саме з військовим тріумфом, а отже і образом 
імперії (що пригнічує національну самобутність). Означені протиріччя разом зі 
згасанням переможного запалу призводять до того що арка, як монумент 
символічно-декоративний відходить на другий план разом зі згортанням 
сталінського ампіру за часів «боротьби з надмірностями». В наступні роки 
будуть нові спроби використання її як формотворчого елементу вже без 
мілітаристичних алюзій та відповідного тріумфального декору. 
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Аннотация 
Марковский Андрей Игоревич, Кандидат архитектуры, ученый 

секретарь отделения синтеза пластических искусств НАИ Украины. 
Арка как символ триумфа господствующей идеологии в архитектуре 

Киева 1930-х-1950-х гг. 
Исследование изменения подходов к использованию арки как узнаваемого 

символа в советской архитектуре 30-х-50-х годов ХХст., что удачно проявляет 
доминирующие предпочтения как руководящего аппарата - заказчиков, так и 
исполнителей - архитекторов, пытающихся рефлексировать на 
соответствующий социальный запрос. Анализ проводится на основе трех 
киевских конкурсов: на застройку Правительственного квартала 1934-1935 гг., 
на восстановление Крещатика 1944-1947 гг. и на триумфальную арку «В честь 
300-летия воссоединения Украины с Россией» 1954 года. 

Ключевые слова: триумфальная арка, авангард, неоклассика, сталинский 
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Annotation 
Markovskyi Andrii, PhD architecture, Scientific Secretary of the Department 

of Plastic Arts Synthesis at National Academy of Arts of Ukraine. 
Arch as a symbol of the triumph of the dominant ideology in the 

architecture of Kyiv in the 1930s-1950s. 
The article examines the arch as a monument and its symbolic significance in 

the thesaurus of Soviet neoclassical architecture on the example of Kyiv. 
The arch, with its expressive imagery, reflects complex iterations of the 

architectural and artistic search of the 1930s and 1950s. Changes in the socio-political 
and cultural context that consistently lead to the transition from the avant-garde to the 
Stalinist Empire style, transformations within the neoclassical style caused by the 
Second World War, and the transition from historical reminiscences to Soviet 
architectural modernism after 1955 are considered. 

The paper presents the materials of the three largest competitions that took place 
in the capital of Ukraine during this period: the construction of the Government 
Quarter in 1934-1935, the restoration of Khreshchatyk in 1944-1947 and the 
Triumphal Arch "In honor of the 300th anniversary of the reunification of Ukraine 
with Russia" 1954, respectively. Competitions account for the three above-mentioned 
transitions in the architectural field of the USSR, so, given the number of represented 
author groups and their wide geography, reflect the global trend. The article analyzes 
the change of approaches to the use of the arch as a key symbol, which successfully 
shows the dominant preferences of both the management staff - customers and 
performers - architects, trying to reflect on the relevant social demand. 

Keywords: triumphal arch, avant-garde, neoclassicism, "Stalinist Empire". 
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ЖИВОПИСНИЙ ТВІР  
У КОЛОРИСТИЦІ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Анотація: висвітлюється роль творів мистецтва, зокрема станкового 

живопису, у формуванні житлового середовища. Буття мистецького твору як 
елементу і водночас суб’єкту середовища розкриває подвійну роль мистецтва у 
формуванні самого середовища. Архітектурне середовище саме є об’єктом 
мистецтва, а, з іншого, у цьому об’єкті мистецтва з’являється ще один (або 
кілька) об’єктів мистецтва, які можуть бути пов’язаними між собою. Це і якості 
самого твору мистецтва – станкової картини, стінопису, твору ужиткового 
мистецтва або об’єкту дизайну, також особливості його сприйняття у 
залежності від місця його розташування та значення у середовищі. 

Оскільки створенням середовища займаються різноманітні фахівці, 
сьогодні виразно спостерігається розрив цілісного об’єкта архітектури як 
мистецького явища як у проектному, технологічному, так і у часовому вимірах. 
Нерідко це спричиняє втрату первісного задуму архітектора. Необхідно 
виробити певні методичні підходи і практичні засоби щодо забезпечення 
втілення архітектурної чи мистецької ідеї, мінімізувати нефахові втручання.  

Виявлення теоретичних основ взаємодії об’єктів мистецтва між собою, 
включаючи художні особливості архітектури і предметного середовища, 
потребують залучення нових ідей теоретиків та практиків архітектури, 
мистецтва, психології, естетики, соціоніки, лінгвістики, семіотики.  

Якщо ми розглядаємо цілісність «житлове середовище – живописний 
твір», то з необхідністю мусимо знайти або надати середовищу властивостей 
живописного – тобто художнього – твору, а художньому твору – надати 
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властивостей середовища. взаємодія мистецького твору і житлового простору 
та середовища життєдіяльності людини відбувається на різних рівнях, у яких 
задіяні як властивості самого мистецького об’єкту, так і характеристики 
простору та предметного середовища.  

Досягнення гармонізації архітектурних та мистецьких особливостей 
житлового середовища відбувається за допомогою мистецьких засобів та 
адаптаційних властивостей як живописного твору, так і динамічності та 
варіативності простору. Засобами відповідності мистецького і архітектурного 
середовища виступають світло-тіньові характеристики структури, форми, 
фактури, текстури, колористики та особливості їх сценарного сприйняття. 
Створення відчуття людиною ідентифікації, задоволення, комфортності, 
гармонійності, освоєності, обжитості середовища її життєдіяльності у значній 
мірі залежить від наповненості простору мистецькими артефактами, які 
каталізують синтез мистецьких і середовищних якостей, водночас зберігаючи 
власну природу кожного із видів мистецтва. 

Ключові слова: середовище; мистецтво; простір; твір; взаємодія  
 
Постановка проблеми та актуальність. Тема житлового середовища 

досить багато представлена у дослідженнях архітекторів, урбаністів, 
дизайнерів, мистецтвознавців, соціологів з різних аспектів – планувальних, 
просторових, предметних, соціальних, психологічних, мистецьких.  

Проте тема присутності у житловому середовищі творів мистецтва, а саме 
станкового живопису, у світлі сучасних досягнень різних наук висвітлена 
недостатньо. Буття мистецького твору як елементу і водночас суб’єкту 
середовища розкриває подвійну роль мистецтва у формуванні самого 
середовища.  

З одного боку, архітектурне середовище саме є об’єктом мистецтва, а, з 
іншого, у цьому об’єкті мистецтва існує ще один (або кілька) об’єктів 
мистецтва, які можуть бути пов’язаними (або ні) між собою багатьма 
площинами. Це і якості самого твору мистецтва – картини, стінопису, твору 
ужиткового мистецтва або об’єкту дизайну, також особливості його сприйняття 
у залежності від місця його розташування та значення у середовищі.  

Врешті, толерантні або агресивні властивості середовища щодо об’єктів, 
які, створюючи середовище, залишаються самі собою – власною 
індивідуальністю, своїм світом.  

Актуальність розгляду даної проблеми пов’язана також із тим, що 
сьогоднішні новобудови, що формують житлове середовище у переважній 
більшості є «сирим» матеріалом для дизайнерів і архітекторів інтер’єру – перед 
архітекторами практично не ставляться завдання допрацювати проект 
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житлового середовища усього об’єкту до деталей, особливо, якщо ним є 
багатоквартирний будинок. Цю роботу доручають послідовно архітектору 
окремого інтер’єру (розпланування окремих приміщень, колористика та 
фактура, відкритість-замкнутість простору, перегородки, двері, покриття, 
підлоги, сходи), потім/або дизайнеру-художнику (меблі, обладнання, 
інфраструктура світла, тканини), врешті – художнику (живописцю, скульптору, 
майстру ужиткового мистецтва). Якщо долучити до цього переліку завдань і 
відповідних фахівців ще вимоги замовника, які нерідко заперечують не лише 
фаховий підхід, а й здоровий глузд та елементарний естетичний смак, то 
складність доведення житлового середовища до задоволення власника чи 
користувача виступає непростою міждисциплінарною задачею. Тобто, сьогодні 
виразно спостерігається розрив цілісного об’єкта архітектури як мистецького 
явища як у проектному, технологічному, так і у часовому вимірах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи взаємодії 
об’єктів мистецтва між собою, включаючи художні особливості архітектури і 
середовища, ґрунтуються на працях теоретиків архітектури, мистецтва, 
психології, естетики, соціоніки, психолінгвістики [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 34]. 
Психологія вивчає та пояснює феномени психіки людини, які вона не 
виокремлює як категорії, а сприймає та відчуває радше цілісно, образно. 
Діагностика людської психіки дозволяє виділити явища, які складають 
позитивний світ людини.  

Ці явища у людини укладаються у загальне відчуття добра, злагодженості 
світу та її буття, гармонійності довкілля. Якщо порушуються ці встановлені 
зв’язки, людська психіка реагує у бік відсторонення, або активної дії з метою 
повернути зв’язок людини і світу у стан гармонійності. Якщо це не вдається 
силами особистості, а порушена гармонія починає деструктурувати людину, 
вона звертається до терапевтичних засобів.  

Найперше – психологічного характеру. Колір, власне, і є одним з суттєвих 
індикаторів психічного самопочуття людини[12; 13; 15; 17]. У психології 
значення і смисли з поміж іншого вивчає психосемантика.  

А у психосемантиці розвинувся напрямок психосемантики кольору – 
синтетичної дисципліни на стику психології і мистецтва [37]. Власне 
дослідження мистецтва дає багато емпіричного матеріалу для психосемантики 
кольору [36]. Психосемантика кольору вивчає механізми психіки людини у 
відношенні її до кольоровості світу [23; 24; 25; 35; 26; 28]. Гармонійне 
кольорове середовище сприяє налагодженню внутрішньої, психічної гармонії 
людини [29; 31; 33; 35; 38].  
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Метою публікації є спроба окреслити особливості взаємодії твору 
мистецтва із просторовим середовищем як мистецьким твором, при якому 
відбувається синтез і водночас збереження власної природи кожного із видів 
мистецтва – архітектури і живопису.  

Основна частина. Середовище життєдіяльності людини виступає певним 
феноменом, цілісністю, які не лише невіддільні від людини, а й у значній мірі 
формують саму людину, створюють ті чи інші умови для її діяльності, 
розвитку, відчуття задоволеності, комфорту, реалізованості[15; 17; 37]. 
Середовище діяльності, життя, сформоване людиною, багато у чому свідчить 
про саму людину. Можемо говорити про певний симбіоз, цілісність та 
нероздільність людини і її довкілля, синергію у їх взаємодії. 

Наскільки людина сприймає, відчуває, впливає на довкільне середовище, 
наскільки його усвідомлює, настільки воно стає для неї близьким, своїм, 
ідентифікованим з нею. Людина вибирає середовище для життя за своїми 
уподобаннями, можливостями, стереотипами щодо його уявлення та ймовірною 
здатністю до зміни середовища згідно своїх уявлень.  

У певному смислі людина і її довкілля складають неповторний 
індивідуальний світ, який взаємодіє з безліччю інших таких світів.  

Важливою частиною середовища життєдіяльності людини виступає 
житлове середовище – місце щоденного перебування, сну, відпочинку, 
готування та споживання їжі, народження та виховання дітей, розвитку, 
медитації, навчання, відпочинку, зустрічей у невеликих спільнотах, 
спілкування. Житлове середовище служить задоволенню значної кількості 
матеріальних та духовних потреб людини на щодень.  

Житлове середовище складається із власне житла – квартири, будинку чи 
іншої просторової форми, що забезпечує людині захист відділенням від 
довкільного іншого – не свого світу. Відношення житла до довкільного світу – 
різноманітне та відбувається завдяки відкритості житла, з одного боку, а, з 
другого, – проникності світу. Ці елементи – житло і довкільний світ власне і 
об’єднуються у понятті середовища – системи, пов’язаної безліччю зв’язків, 
встановити кінцеве число яких неможливо, оскільки вони містяться у багатьох 
непізнаних спонтанних властивостях своїх складників.  

Тому науковий підхід до житлового середовища окрім раціональних 
понять з необхідністю включає у себе образні уявлення – такі цілості, які не 
описуються виключно у раціональних поняттях, а несуть у собі багато 
суб’єктивного, ірраціонального, психологічного, творчого та мистецького.  

Суттєвими критеріями оцінки середовища людиною виступають 
генералізовані поняття ідентифікації, задоволення, комфортності, 
гармонійності, освоєності, обжитості, які складаються з багатьох суб’єктивних 
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індексів, які можна виміряти різноманітними соціонічними інструментами. 
Хоча необхідно наголосити, що у найприскіпливіших методиках однак 
лишається невизначеною вага кожного із генералізованих понять у загальній 
картині задоволення середовищем, що змушує визнати нарівні з раціонально-
оціночним продуктивним також індивідуалізований безоцінний цілісний 
образний підхід до середовища.  

Чим більш індивідуальні та суб’єктивні завдання ми вирішуємо, тим 
важливіший власне цей індивідуальний підхід до визначення якості 
середовища. І навпаки – чим загальніші висновки ми плануємо отримати, 
наприклад для міста, регіону чи країни, – тим більш продуктивними 
виступають узагальнення, генералізація, масові опитування, статистичні дані.  

Особливо це важливо, коли ми впроваджуємо до житлового середовища 
унікальний авторський одиничний об’єкт мистецтва – живописний твір, який 
повстає і будується за суттєво іншою природою і засадами [16; 18; 19; 30; 36 ].  

Якщо ми розглядаємо цілісність «житлове середовище – живописний 
твір», то з необхідністю мусимо знайти або надати середовищу властивостей 
живописного – тобто художнього – твору, а художньому твору – надати 
властивостей середовища. Ці об’єкти – середовище і живописний об’єкт – 
взаємодіють, кидаючи світло смислів один на одного, та сплітаються у цілісний 
об’єкт [20]. Принаймні, виконаним завданням буде визначення таких якостей 
середовища, які не будуть чужими для художності, творчості, зосередженої у 
мистецькому творі, а для художнього твору – такі якості, які, залишаючи його 
невіддільним від середовища, однак не позбавлять його своєї художності, 
індивідуальності, таємничості. На побутовому рівні для визначення такої 
гармонійності користають з визначення «вписаності» чогось у щось.  

Описаний механізм порівняння, взаємодії, опису та пояснення 
співіснування середовища та об’єкту, простору та предмету характерний для 
свідомості людини також і у історичному вимірі. Такі складені історично 
об’єкти-цілісності укладаються у певні національні стереотипи та архетипи, а 
морфотипічні властивості таких цілостей можуть набувати значення канону, як 
ми це бачимо у традиційній сакральній архітектурі [14; 27; 21; 32]. 

Важливими властивостями середовища у площині художності слід 
виділити: світло-кольорову сутність середовища; колористику; гармонійність; 
пропорційність; естетичність; сприйнятливість; привабливість; цілісність і 
вибірковість; компактність та різноманітність; окремішність і доповняльність 
[11; 14; 18; 19; 20; 22; 38].  

Зрозуміло, що бажаними якостями художнього твору для створення 
цілісного середовища мають бути відповідники його щодо властивостей 
середовища. Досягнення певного рівня відповідності середовища і твору 
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дозволяє розглядати їх як своєрідну художню цілісність вже з боку мистецького 
твору.  

Діапазон тут коливається від розуміння середовища як місця експозиції 
твору мистецтва, де він домінує, а середовище інертне (виставковий простір, 
музей) до уявлення середовища, яке «поглинає» твір мистецтва, 
підпорядковуючи його своїм засадам аж до спонукання виконання ним 
декоративних для простору (збагачення середовища деталями, акцентами, 
фактурами, границями, звуками, запахами), прагматичних (прикладне 
мистецтво – ткацтво, кераміка, скло, металеві та дерев’яні вироби) або 
сценографічних цілей (театр, аранжація, демонстрації предметів, подій).  

Важливо бачити і розуміти, що здобуває мистецький твір від розміщення у 
середовищі, а що здобуває середовище від розміщення у ньому мистецького 
твору, які нові якості середовище і твір здобувають один від одного. Суттєво 
спостерегти межі проектування – де працюють авторські задуми і втілення, а де 
з’являється спонтанність суміщення, співставлення, синергія двох складових, 
які не надаються не лише проектуванню, а деколи і передбаченню.  

Або як збагачується саме середовище при появі у ньому мистецького 
живописного акценту – додаткові смисли, семантична направленість, а, з 
іншого боку, просторове середовище своїм характером формує відповідний 
клімат зауваження, спостереження чи домінування живописного твору – 
станкової картини, стінопису.  

Напевне, суттєво відрізнятимуться враження від середовища при 
фігуративності чи абстрактності твору, або світського (пейзаж, портрет, 
натюрморт) чи сакрального (ікона) його характеру. Проте у всіх випадках 
визначальним буде рівень духовності мистецтва – незалежно від його 
світського чи духовного призначення, оскільки для творчості засадничою є 
власне її духовність. 

Для проектування середовища архітектором є рідкісним випадком 
врахування художнього наповнення простору творами мистецтва, хіба у 
випадку простору музею, виставки, які можуть сягати аж до експонування лише 
одного твору (як це є у Луврі чи музеї Ван Гога, де одній картині може бути 
присвячений цілий зал). Тому, безсумнівно, архітектурне середовище мусить 
відзначатись саме яскравими мистецькими якостями, що зовсім не значить його 
самоцінність аж до крикливості або виражену тематичність (як простір 
лялькового театру) чи технологічність (як простір супермаркету).  

У випадку житлового середовища важливим є врахування можливості його 
адаптації під зміну користувачів і їх смаків, як і досягнення певної 
універсальності (змінюваності, модульності, комбінаторики). На практиці 
досвід показує неможливість створити незмінне у тривалому часі і 
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користуванні житлове середовище, якщо це не меморіальна квартира-музей 
історичної особи, митця, яка наповнена артефактами часу і особи. Проте, високі 
художні якості стилю середовища можуть бути визнані еталоном стилю і бути 
захищеними правом, тоді таке середовище чекатиме на своїх прихильників чи 
фанатів, які зберігатимуть простір у первозданному вигляді, як це є у пам’ятках 
архітектури.  

Сучасні тенденції мінімалістичної архітектури нав’язують до архітектури 
раннього модернізму, а різноманітні теперішні «суміші стилів» – до різного 
штибу еклектичного кічу, який увійшовши у моду для масового споживача, 
починає претендувати на високу моду стилю. Для таких зрушень профанної, а 
за нею і мистецької свідомості, безумовно прислужився постмодернізм, який 
прийшов, розхитав, повалив, переконструював принципи, засоби, спосіб 
мислення творців і реципієнтів і зник, залишивши більше запитань, аніж 
відповідей у своїх творах. Та ще залишив безмежний простір, наповнений 
пустотою, у якому зовсім важко вловимі межі мистецтва, краси, а з ними і 
етичні орієнтири.  

Віддавна ведеться спорідненість стилю і характеру мистецтва і 
середовища, простору, який творить архітектура, ландшафт і мистецтво 
кольору. Мистецькою цілісністю пронизані великі стилі – романський, готика, 
ренесанс, бароко, класицизм, історизм у багатьох проявах, сецесія, модернізм. 
Об’єктами стилю у різні епохи виступало все предметне середовище, об’єднане 
у своєрідному характері простору. Дивлячись на картини Ван Ейка чи 
Вермеєра, Рембрандта чи Рубенса, Пікассо чи Моне, ми чітко уявляємо 
інтер’єри відповідних їм епох. Якості живописних полотен старих майстрів 
сформували і наші уявлення про час, простір, середовище та предметний світ їх 
епох.  

Досвід історії мистецтва та теоретичних розважань якнайбільше придатний 
для створення сьогоднішніх житлових просторів з мистецькими живописними 
творами.  

Розглянемо приклад розміщення та взаємодії одного мистецького твору – 
натюрморту з квітами (автор дипл. худ. Н. Павлюк) та житлового простору 
квартири (арх. Ю.Криворучко).  

Смислове наповнення картини – букет розкішних літніх квітів, який своєю 
колористикою передає оптимістичний настрій та написаний у характерній для 
автора кольоровій пастозній живописній манері. Інтер’єр – простір невеличкого 
помешкання у мансардному поверсі з антресолями, на яких знаходиться 
спальне місце, бібліотека та робоче місце. Простір помешкання цілісний і 
перетікає у горизонтальному і вертикальному напрямах у різні функціональні 
зони. Кольорове багатство образу квітів виступає своєрідним колористичним 
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камертоном, який звучить в унісон з чистими гармонійними тонами 
колористики житлового простору.  

Гармонізація живописного твору з інтер’єром відбувається за допомогою 
засобів відповідності їх колористики і форми. Глибокі червоні тони фону 
картини та глибокі пастозно написані квіти гармонізовані з глибоким червоно-
коричневим кольором підлоги антресолі. Великі яскраві квіти на 
декоративному керамічному глеку за своїм масштабом і колористикою близькі 
до квітів букету натюрморту (рис. 1, зліва). Живописний твір виступає 
колористичним акцентом і центром у затишному просторі під антресолями.  

Ноти червоного кольору подушки та геометричний взір ліжника 
взаємодіють з колористикою живописного твору, який своїм теплом надає 
притягальної сили цьому мікро-простору помешкання (рис. 1, справа). Легкий 
грайливий розвій листочків витких рослин на балясинах антресолі, як і 
конструктив південноамериканських кактусів у горщику на підлозі, додають 
ноток невимушеності, яка з’являється завжди у присутності природи.  

 

   
 
Рис. 1. Гармонізація живописного твору з інтер’єром засобами відповідності 
колористики і форми (зліва); живописний твір як колористичний акцент і центр 
простору (справа)  

 
Червоні кольори і загальна тепла колористика натюрморту з квітами 

знаходять гармонійні зв’язки і у кухонному просторі – обідній зоні їдальні. 
Загальний охристий з помаранчевим відсвітом тон стін кухні, сітка гардин на 
вікнах з вкрапленням червоного і охристого кольорів, глибокий пурпурний 
колір скляної деки столу та відверто червоні стільці за вікном на балконі знову 
створюють у цілому оптимістичну теплу гаму кольорів, а живописний твір 
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включає усю колористику простору у своєму вікні іншого уявного столу з 
букетом і помаранчею. Створюється враження, що картина – вікно у ще один 
кольоровий простір, хоч і двомірний, який, проте, і семантично, і формально, і 
просторово взаємодіє з тримірним кухонним простором. Досягнення такого 
психологічного ефекту полісемантичного розширення простору є важливим у 
сучасних малогабаритних помешканнях (рис. 2, зліва). Нюансність блакитного 
у просторовому домінуванні червоно-охристих тонів при поєднанні 
живописного твору (бліки на квітах і дзбанку натюрморту) і предметного 
середовища інтер’єру (глибока блакить скляної посудини на столі) дає ще один 
тон до поліфонічного звучання двох партій – інтер’єру і картини (рис. 2, 
справа). Оркестр інструментів інтер’єру вдало співзвучний з інструментовкою 
партії натюрморту.  

 

   
 
Рис. 2. Роль червоних тонів у гармонізації живописного твору і середовища 
(зліва); нюансність блакитного у просторовому домінуванні червоно-охристих 
тонів при поєднанні живописного твору і предметного середовища інтер’єру 
(справа)  

 
Окрім колористики важливою є тема фактурності, текстури інтер’єру та 

живописного твору. Інтер’єри створюють простір найрізноманітнішими 
засобами фактури та текстури середовища. Сучасний мінімалізм використовує 
часто гладкі «дзвінкі» фактури скла, металу, блискучих поверхонь, а їх 
холодний характер часто компенсує сірими фактурами стін або теплими 
фактурами тканин чи текстурами дерева – нерідко у мало обробленому стані. 
Роль медитативного спокійного за характером живопису полягає у доповненні 
архітектурного задуму ситуативним вирішенням інтер’єру. Оскільки 
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живописний станковий твір можна переміщати у просторі житла, ним (або 
кількома творами) можна досягати своєрідного компенсаційного ефекту 
властивостей статичного характеру архітектури. Наскільки ефективними та 
ефектними для створення середовища можуть бути фактури тканин та 
рослинності демонструє рис. 3. 

Живописний станковий твір може також виходити за межі внутрішнього 
простору житлового середовища, перетворюватися зі станкового на рухомий 
твір. Тоді до колористичних, кольорових, фактурних і текстурних 
характеристик взаємодії інтер’єру і мистецького твору активно додається 
характеристика світлотіні. Яскраві контрасти світла і тіні, бліки, рефлекси, 
пряме і відбите сонячне чи дифузне світло створюють безліч мистецьких міні-
сценаріїв для експонування художнього твору і для проявлення особливостей 
архітектурного простору житлового середовища (рис. 4).  

 

     
 
Рис. 3. Створення середовища фактурним обрамленням живописного твору 
тканинами та елементами кімнатної рослинності  
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Рис. 4. Живописний твір на межі інтер'єру та зовнішнього простору (балкону): 
яскравість освітлення і різноманітні сценарії світло-тіньової взаємодії 
мистецького об’єкту і простору  

 
Висновки. Таким чином, встановлено, що взаємодія мистецького твору і 

житлового простору та середовища життєдіяльності людини відбувається на 
різних рівнях, у яких задіяні як властивості самого мистецького об’єкту, так і 
характеристики простору та предметного середовища.  

Досягнення гармонізації архітектурних та мистецьких особливостей 
житлового середовища відбувається за допомогою мистецьких засобів та 
адаптаційних властивостей як живописного твору, так і динамічності та 
варіативності простору. Засобами відповідності мистецького і архітектурного 
середовища виступають світло-тіньові характеристики структури, форми, 
фактури, текстури, колористики та особливості їх сценарного сприйняття.  

Створення відчуття людиною ідентифікації, задоволення, комфортності, 
гармонійності, освоєності, обжитості середовища її життєдіяльності у значній 
мірі залежить від наповненості простору мистецькими артефактами, які 
каталізують синтез мистецьких і середовищних якостей, водночас зберігаючи 
власну природу кожного із видів мистецтва. 
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Живописное произведение в колористике жилой среды  
Освещается роль произведений искусства, в частности станковой 

живописи, в формировании жилой среды. Бытие художественного 
произведения как элемента и одновременно субъекта среды раскрывает 
двойную роль искусства в формировании самой среды. Архитектурная среда 
сама является объектом искусства, а, с другой стороны, в этом объекте 
искусства появляется еще один (или несколько) объектов искусства, которые 
могут быть связаны между собой. Это и качества самого произведения 
искусства - станковой картины, стенописи, произведения прикладного 
искусства или объекта дизайна, также особенности его восприятия в 
зависимости от места его расположения и значение в среде. Поскольку 
созданием среды занимаются различные специалисты, сегодня отчетливо 
наблюдается разрыв целостного объекта архитектуры как художественного 
явления. Нередко это приводит к потере первоначального замысла архитектора. 
Необходимо выработать определенные методические подходы и практические 
средства по обеспечению реализации архитектурной или художественной идеи, 
минимизировать непрофессиональные вмешательства.  

Выявление теоретических основ взаимодействия объектов искусства 
между собой, включая художественные особенности архитектуры и 
предметной среды, требуют привлечения новых идей теоретиков и практиков 
архитектуры, искусства, психологии, эстетики, соционики, лингвистики, 
семиотики. Если мы рассматриваем целостность «жилую среду - живописное 
произведение», то с необходимостью должны найти или предоставить среде 
свойства художественного произведения, а художественному произведению - 
предоставить свойства среды. Взаимодействие художественного произведения 
происходит на разных уровнях жилого пространства и предметной среды.  

Достижения гармонизации архитектурных и художественных 
особенностей жилой среды происходит с помощью художественных средств и 
адаптационных свойств как живописного произведения, так и динамичного 
пространства. Средствами соответствия художественной и архитектурной 
среды выступают светло-теневые характеристики структуры, формы, фактуры, 
текстуры, колористики и особенности их сценарного восприятия. Создание 
ощущения человеком идентификации, удовлетворения, комфортности, 
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гармоничности, освоенности, обжитости среды его жизнедеятельности зависит 
от наполненности пространства художественными артефактами.  

Ключевые слова: среда; искусство; пространство; произведение; 
взаимодействие. 

 
 

Annotation 
Yuriy Kryvoruchko, D.Sc., prof. Arch. Department of Design and Architecture 

Fundamentals, Lviv Polytechnic National University. Natalya Pavlyuk, Senior 
Lecturer, Department of Design and Architecture Fundamentals, Lviv Polytechnic 
National University. 

Painting in the coloristics of the housing environment. 
The article highlights the role of an artwork, in particular easel painting, in the 

formation of the living environment. The existence of an artwork as an element and at 
the same time as a subject of the environment reveals the double role of art in the 
formation of the environment itself. From the one hand the architectural environment 
itself is an object of art, and, on the other hand, one more (or several) objects of art 
appear in this object of art, which can be related to each other. These are the qualities 
of the work of art itself - easel paintings, murals, works of applied art or a design 
object, as well as the peculiarities of its perception depending on its location and 
significance in the environment. Since various specialists are involved in creating the 
environment, today there is a clear discrepancy between the integral object of 
architecture and the environment as an artistic phenomenon. This often results in the 
loss of the original design of the architect. It is necessary to develop certain 
methodological approaches and practical methods to ensure the implementation of an 
architectural or artistic idea, to minimize non-professional interference.  

Revealing the theoretical foundations of the interaction of art objects with each 
other, including the artistic features of architecture and the subject environment, 
requires the involvement of new ideas from theorists and practitioners of architecture, 
art, psychology, aesthetics, socionics, linguistics, and semiotics  If we consider such 
integrity as “Living environment - a painting”, then we must necessarily find or 
provide the environment with the properties of a work of art, and provide the 
properties of the environment for a work of art The interaction of  artworks occurs at 
different levels of living space and subject environment.  

Achieving the harmonization of architectural and artistic features of the living 
environment occurs with the help of artistic techniques and adaptive properties of 
both the artwork and the dynamic space. The tools of matching the artistic and 
architectural environment are the light-shadow characteristics of the structure, shape, 
texture, color and the peculiarities of their scenario perception. Filling the 
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environment with artistic artifacts creates in a person a sense of identification, 
satisfaction, comfort, harmony, assimilation, habitability of his environment.  

Key words: environment; art; space; work; interaction 
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До відома авторів статей! 

В Київському національному університеті будівництва і архітектури 

продовжують видаватися науково-технічні збірники „Містобудування та 

територіальне планування” (відповідальний редактор професор Осєтрін М.М.) і 

„Сучасні проблеми архітектури та містобудування” (відповідальний редактор 

професор Товбич В.В.), які визнані атестаційними органами України, як наукові 

фахові видання України, в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з 

архітектури та технічних наук.  

Випуски збірників в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та 

організації згідно вимог ДАК МОН України до розсилки авторефератів 

дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних 

організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких ведеться підготовка 

фахівців за напрямами „Архітектура” та „Будівництво”, а також окремим 

провідним фахівцям вказаних напрямів, які є членами спеціалізованих вчених 

рад по присудженню відповідних наукових ступенів. 

 

Стислі вимоги до статей. 

 Рукописи статей, що подаються до наших збірників, повинні бути 

оформленні на аркушах формату А4 з полями:  верхнім - 25 мм (для 

розміщення в подальшому колонтитулу), боковими і нижнім - 20 мм (для 

зручності виготовлення макету і розмножувальних матеріалів). Вони подаються 

українською, російською або англійською мовами у відповідності до вимог, 

викладених в постановах президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3 „Про 

публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук та їх апробацію” та від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення 

вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, в 

електронному виді та відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах 

формату А4 (без нумерації сторінок (для великих статей можлива нумерація на 

звороті роздруківки) та обов’язково з підписом автора (ів) на останній 

сторінці), в текстових редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr 14 p., який 

повинен бути відформований в межах формату 245х170 мм з інтервалом 18 пт. 

(набирається в позиції "точно"). Таблиці, рисунки, формули, тощо, не можуть 

бути шириною більше, ніж 170 мм. 

Допускається використання шрифту меншого розміру (12 пунктів) для 

підписів під рисунками та в таблицях (в таблицях можливий одинарний 

інтервал). 

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятинної 

класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті, титули і звання, 

прізвища ім’я по батькові авторів, електронні адреси, коди ORCID, H-index 

(якщо є), міжнародний цифровий ідентифікатор статті DOI (вказується 

редакцією, після опрацювання рукопису), повну назву організації (закладу) слід 

розміщувати з правого боку. 
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Заголовок набирається великими літерами, жирним шрифтом, того ж 

розміру (14p.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним 

пропускається один рядок. 

Потім після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію на 

мові тексту матеріалу, що публікується. Далі на поступному рядку наводять 

ключові слова (5-8 слів або словосполучень). 

По тексту статті повинно бути чітко видно виконання постанови Президії 

Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року за №7-05/1 (з 

виділенням в тексті) постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і 

публікацій, формулювання цілей, її актуальність і новизна, мета і методи 

досліджень, результати та їх обґрунтування, методи обговорення, висновки та 

рекомендації подальшого дослідження, особистий вклад автора (ів) в це 

дослідження. Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох 

випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою „Продовження 

(закінчення) буде”. На сторінках з початком кожної наступної частини 

матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом 

роблять помітку „Продовження (закінчення)” та вказують номер (и) випуску 

(ів) видань, в якому (их) були надруковані попередні частини цього матеріалу. 

Рисунки та фотографії (в чорно-білому виконанні) повинні бути пронумеровані 

та підписані, формули (набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул Microsoft Word for Windows)) повинні бути вмонтовані в її 

електронний текст по місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок 

збірника (на аркуші формату А5 після відповідного зменшення тексту формату 

А4). Формат таблиць та рисунків лише книжний.  

Після тексту статі повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні 

списки у відповідності до державних стандартів України (ДСТУ 8302:2015 

«Бібліографічне посилання»), в яких відповідні записи повинні бути 

пронумеровані, а по тексту статті зроблені відповідні на них посилання. Бажано 

щоб були в цьому переліку статті, які мають міжнародний цифровий 

ідентифікатор DOI та посилання на авторів, які мають H-index. Посилаючись на 

інтернет-ресурс, слід давати повну назву та вихідні дані публікації.  

Кількість джерел посилань повинна бути достатньою, щоб мати уяву про 

глибину опрацювання дослідження та оцінити професіональний кругозір 

авторів.  

Після бібліографічного списку необхідно також продублювати перелік 

джерел посилань як референс (References) в романському алфавіті. В кінці 

кожного посилання у дужках вказати на якій мові опубліковано. (Згідно з 

новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, 

автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на 

мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в 

романському алфавіті (Harvard reference system)., повторюючи в ньому в тому 

ж порядку всі джерела літератури, не залежно від того, чи є серед них 

іноземні). 
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Далі необхідно розмістити анотації на англійській мові (ця анотація 

повинна мати не менше 200-250 слів (1800 знаків) та ще на одній з мов, що не 

відповідає мові оригіналу статті – російській, українській та ін.  

Перед цими анотаціями на їх мові необхідно подавати титули та про 

авторів, прізвище ім’я та по батькові, повну назву їх організації (закладу). 

Жирними літерами набрати по центру назву статті, а потім подати текст 

анотації і ключові слова статті. 

В збірниках кожна стаття починається з нової сторінки. Тому бажано 

авторам останню сторінку заповнити не менше ніж на три четверті. Обсяг 

статті бажано не менше 8 сторінок (включаючи анотації, список літератури та її 

транслітерацію) і не більше 20 сторінок включно. 

До матеріалів статті необхідно додавати авторську довідку (вказати 

місце роботи чи навчання, посаду, наукові ступені та вчені звання, контактний 

телефони, почтову адресу для переписки, адресу електронної пошти) та 

рекомендацію наукового підрозділу, де підготовлена стаття, у вигляді витягу з 

протоколу засідання, на якому вона розглядалась, і рецензію (згідно наказу 

МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1), завірені керівництвом та 

печаткою закладу, для опублікування у відповідному науково-технічному 

виданні. Ці матеріали надсилаються до редколегії збірників. 

 

Електронна версія статті передається до редколегій збірників окремим 

файлом. Файлу присвоюється українське ім’я, яке відповідає прізвищам авторів 

та вказується абревіатура назви збірника. Якщо автор один, а прізвище 

поширене, то в назві файлу слід добавити перші одне-два слова із заголовка 

статті. 

За зміст статті несуть відповідальність автор та науковий підрозділ, який 

рекомендував її для опублікування. Зовнішній рецензент статті (призначається 

редколегією) несе моральну відповідальність за рекомендацію статті до друку. 
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---- Пропустити рядок ---- 

НАЗВА СТАТТІ 

---- Пропустити рядок ---- 

Анотація: у статті висвітлюється……………………………...  

Ключові слова: викладач; кафедра; студенти…………………. 

---- Пропустити рядок ---- 

Постановка проблеми. З розвитком інформаційних технологій ………….. 

Тому ………………….. або ……….. та ………… коли …………[1-]……...… 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження методів, 

засобів, спроб, вимог та ін. ………………………………………………….…. [2-]. 

Метою публікації є …………… текст ……………………………………….. 

Основна частина. Все що потрібно викласти в статті в основній частині та 

додати інформацію [3-n] з посиланнями на Рис. 1, або в тексті з поясненням та 

посиланням (Рис. 2) та переліком джерел [n-m].  

---- Пропустити рядок ---- 

  
Рис. 1 – Назва рисунку, схеми, креслення Рис. 2 – Назва рисунку, схеми, креслення 

---- Пропустити рядок ---- 

https://doi.org/……
mailto:shevchenko.tg@knuba.edu.ua
mailto:kosach.lp@knuba.edu.ua


Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 57. 2020 
 

 

418 

Продовження тексту статті ………………………………. додаємо таблицю 

та посилання (таблиця. 1), заголовок таблиці дублюється при розриві таблиці на 

декількох аркушах. 

---- Пропустити рядок ---- 

Таблиця 1. – Назва таблиці 

Заголовок 

таблиці 
1 2 3 4 5 

Наповнення 

таблиці 
     

---- Пропустити рядок ---- 

Якщо є перелічення чогось: 

1) Варіант 1. 

2) Варіант 2. 

3) Варіант 3. 

Висновки. Встановлено, доведено, підтверджено. На сьогодні маємо 

……………  

---- Пропустити рядок ---- 

Список джерел 

1. Прізвище І. Б. Формування сучасної методики викладання в ВНЗ… 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. : КНУБА, 20ХХ. Вип. 

ХХ. С. ХХХ–ХХХ. DOI: … 

---- Пропустити рядок ---- 

References 

1. Prizvyshche I. P. (20ХХ). ПЕРЕКЛАД → Formation of modern teaching 

methods in universities. ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ → [Formuvannia suchasnoi metodyky 

vykladannia v VNZ…] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 

Vyp(№), P-p. DOI: … (in Ukrainian) 
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- в списку літератури посилання на наукові статті та монографії 

оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 – Бібліографічне посилання, загальні 

положення та правила складання. 

- список літератури дублюють англійською мовою як References (References 

оформлюється згідно стандарту АРА - англ. American Psychological 

Association), при використанні транслітерації у дужках вказують мову 

оригіналу, наприклад (in Ukrainian), (in Russian). 

---- Пропустити рядок ---- 

Аннотация 

Шевченко Тарас Григорьевич, научная степень, должность кафедры 

название, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. 

Косач Леся Петровна, научная степень, должность кафедры название, 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры. 

Название статьи. 

Текст аннотации. В статье освещается ……………………………...  

Ключевые слова: преподаватель; кафедра; студенты ………………….….. 

---- Пропустити рядок ---- 

Annotation 

Taras Shevchenko, position, Department of name, Kiev National University of 

Construction and Architecture. 

Lesia Kosach, position, Department of name, Kiev National University of 

Construction and Architecture. 

Article title. 

Annotation text. In article …………………………….... мін 1800 знаків!!! 

Keywords: lecturer; department; students ...........................  
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заступник відповідального секретаря збірника „Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування”). 

Збірник „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”:  

Відповідальний редактор, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри 

інформаційних технологій в архітектурі КНУБА Товбич Валерій Васильович – робочий тел. 

245-48-40; мобільний – 8-067-442-77-45. 

За цими ж контактними телефонами можливо отримати довідку про публікації статей 

в науково-технічному збірнику КНУБА «Архітектурний вісник КНУБА».. Заступник 

головного редактора доктор архітектури, професор Слєпцов Олег Семенович. Вимоги до 

публікації статей практично аналогічні. Контактний телефон  044-24-15-564.  

 

На окремій сторінці заповнити анкету для зручності редколегії оформлювати  

DOI на кожну статтю 



 

 

Наукове видання 
 

 
 
 
 
 

CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ  
 
 

Науково-технічний збірник 
 
 

Випуск 57 
 
 
 
 
 

Має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в 
Державному комітеті інформаційної політики України (серія КВ № 2649 від 16 червня 
1997 року). 

Визнаний ВАК України, як наукове фахове видання України, в якому можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата архітектурних та технічних наук. (Постанова президії ВАК України 
від 14 квітня 2010р. №1 – 05/3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адреса редколегії: 03037, м.Київ-37, Повітрофлотський пр., 31. КНУБА. 
Тел. 245-42-04. 
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ТОВ “Видавництво “ЛІРА - К” 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру  

суб’єктів видавничої справи ДК № 3981 від 15.02.2011 р. 
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