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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты исследований по интродукции роз чешской селекции в условиях Чуй-

ской долины. Изучены декоративные и биоморфологические особенности 25 сортов роз, относящихся к 

группам чайногрибридные, флорибунда, крупноцветковые плетистые, Мини-Флора или Патио и мелко-

цветковые плетистые розы рамблеры. Из них, выделены перспективные 14сортов роз для озеленения го-

родов и населенных пунктов Чуйской долины 

ABSTRACT 

The article presents the results of research on the introduction of Czech selection roses in the conditions of 

the Chui valley. The decorative and biomorphological features of 25 varieties of roses belonging to groups of 

chainogribribrum, floribunda, large-flowered plenty, mini-flora or patio and small-ceiling plenty roses frames. Of 

these, a promising 14 varieties of roses are highlighted for gardening cities and settlements of Chui valley 

Ключевые словa: интродукция, сорт, розы, чешская селекция, коллекция, декоративные и биомор-

фологические особенности. 

Keywords: Introduction, varieties, roses, Czech selection, collection, decorative and biomorphological fea-

tures. 

 

Роль цветочно-декоративных растений в озе-

ленении и благоустройстве городов и населенных 

пунктов Чуйской долины на сегодняшний день яв-

ляется важной. В последние годы, розы стали заме-

нять однолетними цветочно-декоративными расте-

ниями, такими как петунии, тагетисы, газании, 

сальвии и другие. Однако, интерес к розам в насто-

ящее время стал возвращаться и все чаще в компо-

зиционном решении элементов цветочного оформ-

ления территорий ресторанов и кафе, зон отдыха, 

производственных и административных зданий ис-

пользуются розы – весьма декоративные растения с 

продолжительным периодом цветения. 

Центром селекции роз в странах СНГ продол-

жает оставаться Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН. В других бота-

нических садах также проводятся исследования по 

интродукции и селекции роз. К примеру, в Цен-

тральном ботаническом саду НАН Беларуси со-

брана коллекция 317 сортов роз[1], Никитском бо-

таническом саду – Национальном научном центре 

РАН - 5400 сортов, видов и форм [2],Национальном 

ботаническом саду имени Н. Н. Гришка 26 видов и 

427 сортов роз разных садовых групп [3], Централь-

ном Ботаническом саду Национальной Академии 

Наук Азербайджана более 530 сортов [4] и более 

100 сортами роз в Ботаническом саду МГУ[5]. 

Ботанический сад им. Э.Гареева НАН КР, рас-

положен в г. Бишкек, административном центре 

Чуйской долины. Коллекция роз представлена 231 

сортами. В связи с отсутствием командировок и не-

возможностью посещения ботанических садов 

ближнего и дальнего зарубежья, коллекция роз 

очень редко пополняется новыми сортами. Но не-

смотря на эти трудности в середине сентября 2009 

года из Университета им. Менделя (Брно) удалось 

привезти черенки 30 сортов роз. С этого времени 

начались первичные итродукционные испытания 

роз чешской селекции.  



4 Sciences of Europe # 71, (2021) 

Цель исследований – интродукция роз чеш-

ской селекции в условиях Чуйской долины. 

Самый распространенный и популярный спо-

соб размножения роз -окулировка. В качестве под-

воя выбирают шиповник обыкновенный (роза соба-

чья) или и его разнообразные формы. При окули-

ровке прививают почку (глазок) выбранного сорта 

розы на корневую шейку шиповника (подвой). В 

наших условиях при хорошем уходе сеянцы шипов-

ника к концу августа уже достигают стандарта, диа-

метр корневых шеек у них равен 7-9см. Этот период 

(с 20 августа по 10 сентября) является наиболее бла-

гоприятным для окулировки. 

Но в тех случаях, когда черенки роз получаем 

в другой срок, когда нет готового подвоя, перед 

нами встает вопрос: как сохранить полученные 

сорта роз в виде черенка. Так как, черенки чешских 

сортов роз были привезены в середине сентября, 

для сохранения сортов они были окулированы на 

шиповник штамбовой формы. Из 30 сортов роз уда-

лось сохранить 25, из которых наиболее перспек-

тивными для озеленения оказались 14 сортов, вы-

деленных в группы чайногрибридных, флорибунда, 

крупноцветковых плетистых, мелкоцветковых пле-

тистых роз рамблеров и Мини-Флора или Патио. 

Все они очень декоративны, мало поражаются бо-

лезнями и вредителями, цветение наступает в тре-

тьей декаде мая (кроме некоторых сортов) и про-

должаются до заморозков. Остальные розы тре-

буют дальнейшего изучения. 

Группа Чайногибридных роз – Нybrid Теa. 

Неоспоримыми преимуществами чайноги-

бридных сортов являются высочайшее качество 

цветка и истинная непрерывность цветения. Пер-

вый признак включает в себя: форму, размер, мах-

ровость, окраску, запах. Цветки (d 10-14 см) бы-

вают махровыми (25-35 лепестков) и густомахро-

выми (50-60 лп). Высота среднерослых сортов 60-

70 см, высокорослых — 80-100 см. 

Lidkа – Лидка (Josef Urban Чехия, 1984). Вы-

сота куста от 70 до 100 см. Размер цветка 11- 14 см 

в диаметре. Роза с ярко- красными алыми цветами. 

Цветет с 20 мая – 15 октября. Повторное цветение 

стабильное. Характерной особенностью сорта явля-

ется черный обвод (штрихи) лепестков в конце цве-

тения. Густые кожистые листья делают этот сорт 

пригодным для клумб и срезки. Цветки располо-

жены на сильных стеблях по одному и долго стоят 

в воде. 

Аlоis Jirаsеk – Алоис Йирасек (Jan Böhm, 

Чешская Республика, 1931). Свое название этот 

сорт розы получил в честь чешского романиста и 

поэта Алоиса Йирасека. Кусты высотой около 70 

см, густые. Листья темно-зеленого цвета, кожи-

стые. Диаметр цветка до 10 см. Окраска цветка 

оранжево - розово - коралловые и по краю лепестка 

от кремово-розового до белого. Цветки махровые 

(30-35 лепестков) расположены как одиночно, так и 

в соцветиях до 5 шт. Цветет с 22мая-15 октября. 

Rоxаna – Роксана. Высота куста до90 см. 

Цветки очень красивые, яркие, абрикосово-алые. 

Полумахровые цветки (до 25 лепестков) имеют 9-

10 см в диаметре. Зацветают самые первые в кол-

лекции (15-18 мая), цветет до 10 октября. Бутон бо-

каловидный. На одном стебле от 1 до 2 цветков. 

Цветение обильное. 

Роpelka – Золушка. Высота куста от 70-100 см. 

Цветки лососевые, полумахровые (до 25 лепест-

ков). Размер цветка до 15 см. Цветки расположены 

на сильных стеблях по одному. Цветет с 23 мая - 25 

октября. 

Jиbilеum 110 – Юбилей 110. Высота куста до 

70 см. Размер цветка 12-13 см в диаметре. Цветки 

розово- малиновые, обратная сторона лепестка кре-

мовые, при отцветании фиолетовые. Побеги несут 

один цветок. Срок цветения с 25 мая по 20 октября. 

Группа роз Флорибунда (Flоribиnda) 

В группу Флорибунда вошли все сорта, цветки 

которых занимают промежуточное положение 

между полиантовыми и чайногибридными. В итоге 

в этой группе можно встретить и низкие бордюр-

ные сорта (40 см), и среднерослые (60-80 см), и вы-

сокие (1 м и более). Розы Флорибунда имеют 

огромное разнообразие окрасок. Цветки их могут 

быть простые, полумахровые и махровые, по форме 

— от плоских чашевидных до самых совершенных 

бокаловидных, собраны в соцветия различной ве-

личины. Цветут розы Флорибунда очень обильно и 

более длительно, чем чайногибридные. Отлича-

ются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к 

болезням.  

Dиkаt – Дукат. Куст высокий доходит до 

110см. Размер цветка от 5-7 см. Цветки яркие, абри-

косовые с желтой серединой, полумахровые (12-15 

лепестков). Тычинки придают цветку декоратив-

ность. Соцветие состоит от 1 до 12 цветков. Цветет 

с 20 мая до заморозков. 

Кrasnа Uslаvаnka – Красивая Уславанка. 

Высотакуста 60-70 см. Диаметр цветка от 7-9 см. 

Очень красивая роза. Имеет насыщенно-желтый 

цветок. Внутренние лепестки окрашены в более 

насыщенный цвет, наружные светлее, квартирован-

ные. Розы цветут огромными кистями соцветий, со-

стоящие из 25 махровых цветков, которые долго не 

осыпаются. Постепенно первые цветки дожида-

ются распускания последних. Срок цветения с 20 

мая – 29 октября. 

Tоmаs Ваt’a – Томаш Батя. Высота куста 60 

см. Цветки белые, полумахровые до 15 лепестков, 

диаметр 5-7 см. Начало цветения 25 мая и в цвете 

до заморозков. Цветы данного сорта сильно пора-

жает розанный изменчивый пилильщик – Cetoni-

aaurata –Бронзовка обыкновенная. Летают жуки с 

мая по август. Самки откладывают яйца в почву, 

богатую гумусом, в навоз. В конце лета личинки 

окукливаются в почве, из них выходят жуки, кото-

рые там и зимуют, а вылетают следующим летом. 

Бронзовка объедает лепестки цветков роз, выедают 

тычинки и пестики. Сильнее от них страдают 

цветки светлых тонов. Обработка инсектицидами 

устраняет эту проблему. 
Еdvаrd Веnes – Эдуард Бенеш. Высота куста 

50-60 см. В цветоносе от 1 до 10 цветков, диаметр 
5-10 см. Цветки простые, почти однолепестковые, 
фиолетово-розовые, при отцветании сиреневые. 
Сроки цветения с 27 мая по 30 октября. 
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Оravа – Орава. Высота куста 60-70 см. Диа-
метр цветка 6-8 см. Цветки ало-красные, в цвето-
носе до 20 цветков, полумахровые. Цветет с 25 мая 
до заморозков.  

Jitkа - Йитка. Высота куста 55-60 см. Побеги 
несут до 7-8 цветков, размер цветка 5-6 см в диа-
метре. Цветки кирпично-красные, в раскрытом 
виде очень красивые, при отцветании бордовые. 
Начало цветения 24 мая и длится до 28 октября. 

Группа мелкоцветковых плетистых роз 
рамблеров (Rаmblеr). 

Имеют длинные до 3-5 метров гибкие побеги. 
Рамблеры имеют двулетний цикл развития побегов. 
В первый год отрастают длинные нулевые побеги 
(побеги, растущие из земли). На второй год в их 
верхней и средней части вырастают боковые цвету-
щие побеги. На третий год их обычно удаляют, так 
как цветение на них будет незначительным. Еже-
годно из земли, а также на нижней части прошло-
годних побегов отрастают молодые плети, цвету-
щие в следующем году. Большинство сортов 
имеет мелкие цветки, собранные в большие соцве-
тия. Цветение обычно однократное, но очень 
обильное и продолжительное.  

Кde dоmоv mиj – Где моя родина. Высота ку-
ста доходит до 3-х метров. Цветки простые, мелкие, 
розовые с белым низом. На побегах через каждые 
5-6 см цветущие побеги. На одном цветущем побеге 
до 15 цветков. Очень обильно цветут, цветение од-
нократное. Срок цветения с 28 мая по 31июля. Если 
обрезку произвести обильную, оставляя куст до 50 
см, то их можно использовать как минифлори-
бунда. Сильно поражается мучнистой росой, возбу-
дителем которого является гриб Sphaerotheca pan-
nosa. Необходима своевременная обработка фунги-
цидами.  

Sаzavа – Сазава. Высота куста до 3-х метров. 
Цветки темно-розовые, простые.Внизу на высоте 
60 см на одном побеге около 20 цветков. Обильно 
цветут, цветение однократное с 25 мая по 15 июля. 

Группа крупноцветковых плетистых 
роз (Lаrge flоwered Сlimber). Розы, которые имеют 
более крупные цветки, часто душистые, близкие по 
строению к чайно-гибридным розам. Цветки обра-
зуются как на многолетних, так и молодых побегах, 
могут иметь повторное цветение и цвести практи-
чески все лето.  

Jаn Раlach - Ян Ралах. Высота куста до 2 
метров. Диаметр цветка 11 см, полумахровые до 
15-20 лепестков. Цветки малиново-бордовые. По-
беги несут до 4-5 цветков. Цветут начиная с 30 
мая-28 октября. Эту розу можно отнести и к шра-
бам 

Группа Мини-Флора или Патио (Мini-Flоra, 
или Раtio). 

Низкорослые сорта (45-55 см) занимают про-
межуточное положение между миниатюрными (для 
них кусты, цветки и листья слишком велики) и ро-
зами флорибунда. Цветут обильно и почти непре-
рывно. Рекомендуются для бордюров и садовых 
контейнеров.  

Сеskoslоvensky сеrveny kriz – Чехословацкий 
красный крест. Куст раскидистый, до 55 см вы-

соты. Диаметр цветка 2,5 см. Цветки красные, по-
лумахровые, в соцветиях по 15-20 штук. Цветет 
обильно, продолжительно, беспрерывно с 30 мая и 
до заморозков. Листья зеленые. 

Мryсkа Маgdоnоvа – Маричка Магдонова. 
Кусты небольшие раскидистые, до 45-50 см вы-
соты. Диаметр цветка 1,5-2 см. Цветки, бордовые, 
полумахровые, в соцветиях по 28-30 штук. Цветет 
обильно, продолжительно, беспрерывно. Цветут 
они с конца мая на протяжении всего сезона до за-
морозков. Цветы держатся на побеге, не увядая, 
очень долго. Листья зеленые. 

Vlаstа Вuriаn – Власта Буриан. Небольшие 
прямостоячие кусты высотой 50-60 см очень ком-
пактны. Диаметр цветка 1,5-2 см. Листья зеленые. 
Цветки малиновые, полумахровые, в соцветиях по 
30-60 штук. Цветут обильно, продолжительно, бес-
прерывно начиная сначала июня на протяжении 
всего сезона до заморозков. Они хороши для кон-
тейнерной посадки (группой по три розы) и для 
бордюра. 

Таким образом, многолетние исследования ин-
тродукции сортов роз чешской селекции, включаю-
щие изучение биоморфологических и декоратив-
ных особенностей, позволили выделить 14 сортов 
для озеленения городов и населенных пунктов Чуй-
ской долины. Коллекция роз пополнилась новыми 
25 сортами чешской селекции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты исследования физико-механических свойств шлихтован-

ной пряжи на основе модифицированного крахмала с ГИПАНом и Na-КМЦ. Выявлено, что использование 

разработанных полимерных состав в процессе шлихтования хлопчатобумажной пряжи позволил повысить 

ее прочность, уменьшить предельное удлинение и, как наиболее важный показатель, способствует 

уменьшению обрыва пряжи. 

ABSTRACT 

This article presents the results of a study of the physical and mechanical properties of sizing yarn based on 

modified starch with HIPAN and Na-CMC.It was revealed that the use of the developed polymer composition in 

the process of sizing cotton yarn made it possible to increase its strength, reduce the ultimate relative elongation 

and, as the most important indicator, helps to reduce yarn breakage. 

Ключевые слова: крахмал, шлихта, натривая соль карбоксиметилкрахмала, ГИПАН, 

полимернаякомпозиция, вязкость, елимланиш, реология. 

Keywords: starch, sizing, sodium carboxymethyl starch, Hydrolyzed polyacrylonitrile, polymer 

composition, viscosity, adhesion, rheology. 

 

Введение 

Вязкость шлихтующих веществ один из их ос-

новных показателей, который должен находиться в 

пределах оптимального значения, в результате чего 

на поверхности пряжи образуется защитная пленка, 

придающая пряже прочность и эластичность [1-

3,6]. 

Экспериментальная часть 

Результаты изменения вязкости раствора при 

различных концентрациях приведены в таблице 1.  

Изучение зависимости вязкости веществ, со-

держащих 5-7% крахмала, 0,4-0,7% ГИПАНа и 

0,03-0,06% Na-КМЦ, показало, что все исследуе-

мые растворы имеют требуемую вязкость. В этом 

случае изменение концентрации Na-КМТ с 0,03% 

до 0,06% существенно влияет на структурные и ме-

ханические свойства композиций на основекрах-

мала.  

Процесс шлихтовки влияет на разрыв пряжи 

под действием силы, т.е. прочность шлихтованной 

пряжи увеличивается по сравнению с обычной 

пряжи [5,7-9]. Таким образом, в ходе исследования 

были выявлены различия между разрывом шлихто-

ванной и нешлихтованной пряжи под действием 
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силы. Полученные результаты представлены в таб-

лице 2. 

Результаты и обсуждение 

Результаты показывают, что не только количе-

ство крахмала и ГИПАНа, но также в определенной 

степени и количество Na-KMЦзависит от обрыва 

шлихтованной пряжи.  

 

Таблица 1 

Изменение вязкости раствора в зависимости от содержания модифицированного крахмала(Т=298К,хлоп-

ковое масло 0,03%). 

Рисовый крахмал, 

% 
ГИПАН,% 

Изменение вязкости раствора при разных концентрациях (%)Na-

КМЦ,(Па.с) 

0,03 0,04 0,05 0,06 

5 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

1,10 

1,19 

1,36 

1,75 

1,17 

1,28 

1,51 

1,93 

1,26 

1,44 

1,65 

2,25 

1,40 

1,70 

2,05 

2,61 

6 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

1,21 

1,34 

1,55 

1,78 

1,33 

1,50 

1,68 

2,13 

1,44 

1,72 

1,93 

2,41 

1,62 

1,95 

2,20 

2,71 

7 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

1,32 

1,44 

1,71 

2,01 

1,41 

1,64 

1,82 

2,23 

1,55 

1,91 

2,13 

2,64 

1,72 

2,11 

2,35 

2,89 

 

Например, разрыв пряжи под действием силы 

составляет 391 сН в присутствии 6% -крахмала, 

ГИПАН-0,5% и 0,04% -Na-КМЦ, при увеличении 

концентрации крахмала до 7% и Na-КМЦ до 0,05 % 

сила обрыва увеличивается до 398 сН [4,10]. Таким 

образом, исследование зависимости физико-хими-

ческих и физико-механических свойств шлихтован-

нойпряжи от химической природы и концентрации 

компонентов удовлетворяет требования предявляе-

мые к адгезионным и пленкообразующим компо-

нентам модифицированного крахмала с ГИПАНом 

и Na-КМЦ. По выполненным работам можно сде-

лать вывод, композиция с хорошими реологиче-

скими и физико-механическими свойствами пряжи 

состоит из следующих компонентов: 6% рисового 

крахмала, 0,5% ГИПАНа и 0,04% Na-КМЦ. 

 

Таблица 2 

Физико-механические характеристики шлихтованной пряжи с модифицированным крахмалом 

(хлопковое масло 0,03 %) 

Состав модифицированного крах-

мала ,% рН 
Обрыв под действием 

силы,Р,сН 

Удлине-ние, 

Е,% 

Склеива-

ние, 

К,% Крахмал ГИПАН Nа-КМЦ 

5 

0,4 

0,5 

0,6 

0,03 

0,03 

0,03 

7,2 

7,0 

6,9 

347 

380 

395 

20,63 

22,68 

23,85 

3,01 

3,52 

4,28 

6 

0,4 

0,5 

0,6 

0,04 

0,04 

0,04 

7,3 

7,0 

6,8 

375 

391 

414 

22,68 

23,93 

24,15 

4,49 

4,77 

5,61 

7 

0,4 

0,5 

0,6 

0,05 

0,05 

0,05 

7,7 

7,3 

6,8 

387 

398 

416 

23,21 

25,28 

26,40 

4,91 

5,94 

7,09 

 

Результаты экспериментов по составу пряжи, 

состоящей из крахмала и водорастворимых синте-

тических полимеров, стали основанием для исполь-

зования этих веществ в производстве. Опыты про-

водились в ткацком цехе АО «Бухаратекс». 

Как видно из таблицы 3, физико-механические 

свойства пряжи из модифицированного крахмала 

соответствуют всем требованиям, предъявляемым 

к процессу ткачества. 
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Таблица 3 

Сравнительные физико-механические характеристики пряжи по составу шлихтующего компонента 

Технологические показатели 

Виды шлихты 

Кукурузный крах-

мал 
Рисовыйкрахмал 

Модифицирован-

ныйкрахмал 

Вязкость шлихты,Па.с: 

В шлихтовальной ванне Чанда 

1,40 

1,15 

1,20 

1,05 

1,50 

1,20 

Обрываемость, % 0,38 0,50 0,35 

Средняя прочность,сН: 

Мягко 

Шлихтованный 

 

262 

383 

 

250 

373,7 

 

267 

393 

Среднееудлинение, % 2,80 3,00 2,65 

 

Обрыв пряжи, шлихтованной на ткацком 

станке, ниже, чем обрыв пряжи, шлихтованной дру-

гими видами крахмала, с учетом этого рекомендо-

вано внедрить разработку в производство. 

Выводы 

Обработка пряжи предложенными композици-

ями увеличивает их технологические характери-

стики, т.е. позволяет снизить количество обрывов 

на ткацком станке на 8-12%. 

Уменьшение обрыва пряжи при шлихтование 

объясняется высокой проницаемостью раствора 

модифицированного крахмала и образованием 

прочной гладкой пленки. Благодаря этим свой-

ствам раствор легко впитывается пряжей, придает 

пряжи прочность и эластичность после высыхания 

и защищает их от механических повреждений. 
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АННОТАЦИЯ 

Увеличение производительности крупнотоннажных промышленных установок при минимальных ка-

питальных вложениях является эффективным способом оптимизации технологии и сокращения издержек 

производства. В работе предлагается способ оптимизации технологии синтеза аммиака ПАО «Куйбыше-

вАзот», позволяющий увеличить производительность с 1800 до 2100 тонн в сутки. Данный эффект дости-

гается за счёт внедрения дополнительной колоны синтеза, частичной замены катализатора на более эф-

фективный и замена стандартного аппарата воздушного охлаждения на аппарат испарительного типа по 

причине возросшей нагрузки на оборудование. 

ABSTRACT 

Increasing the productivity of large-scale industrial plants with minimal capital investment is an effective 

way to optimize technology and reduce production costs. A method for optimizing the ammonia synthesis tech-

nology of PJSC KuibyshevAzot is proposed, which allows increasing the productivity from 1800 to 2100 tons per 

day. This effect is achieved due to the introduction of an additional synthesis column, partial replacement of the 

catalyst with a more efficient one and replacement of the standard air-cooled apparatus with an evaporative-type 

apparatus due to the increased load on the equipment. 

Ключевые слова: аммиак, синтез, катализатор, производительность. 

Keywords: ammonia, synthesis, catalyst, productivity. 

 

По объемам производства аммиак занимает 

одно из первых мест в мире среди синтезируемых 

химических соединений. Аммиак имеет большое 

практическое значение. Он является сырьем для 

производства множества удобрений, сырьем для 

получения азотной кислоты, полиамидных полиме-

ров, аммиак применяется в медицине, используется 

в технике как хладоагент. Промышленный способ 

производства аммиака из азотоводородной смеси 

не претерпевает принципиальных изменений и по-

этому изыскание резервов увеличения производи-

тельности действующих установок является акту-

альной прикладной задачей с точки зрения химиче-

ской технологии. 

Наряду с высокой промышленной значимо-

стью каталитический синтез аммиака способствует 

развитию фундаментального понимания катализа в 

целом и, следовательно, значительно увеличивают 

научное и культурное значение. По-прежнему 

наилучшим катализатором синтеза аммиака явля-

ется железный катализатор, для которого хорошо 

исследован механизм действия, внутренняя струк-

тура и строение. 

Цель работы – оптимизировать технологию 

процесса получения аммиака для увеличения 

удельной производительности агрегата АМ-70 

Предлагаемое в исследовании технологиче-

ское предложение описывает необходимые моди-

фикации, которые позволят увеличить мощность 

существующего агрегата аммиака АМ-70 

(1800т/сут) до (2100-2300т/сут) предприятия ПАО 

«КуйбышевАзот». 

Оптимизация заключается в следующем: 

1. Внедрения нового катализатора AmoMax-

Casale, разработанного фирмой CASALE сов-

местно с Clariant 

2. Строительство дополнительной колонны 

синтеза 

3. Внедрение аппарата воздушного охлажде-

ния (далее АВО) испарительного типа для увеличе-

ния степени конденсации аммиака из прореагиро-

вавшей азотоводородной смеси. 

Далее рассмотрим этапы модернизации по-

дробно. 

Свежий газ смешивается с циркуляционным 

газом, поступающим с нагнетания циркуляционной 

ступени, и направляется в рекуперационный тепло-
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обменник, где подогревается перед подачей в ко-

лонны синтеза аммиака. На основании полученных 

рабочих данных и проведенных расчетов, распреде-

ление газа между колоннами оценивается как 70% 

в колонну 601 и 30% в колонну 601-А. В Варианте 

после реконструкции, данное распределение газа 

между колоннами синтеза сохранено. Такое распре-

деление также примерно пропорционально объему 

катализатора, загруженного в каждую из колонн. В 

существующей колонне синтеза 601 необходимо 

провести замену внутренних устройств, чтобы сде-

лать ее механически пригодной для работы при по-

вышенной мощности агрегата. Кроме того, на тре-

тью катализаторную полку будет загружен новый 

высокоэффективный катализатор AmoMax-Casale, 

разработанный фирмой CASALE совместно с 

Clariant, для повышения степени конверсии синтеза 

аммиака. Каких-либо конструкционных модифика-

ций колонны поз. 601-А не предусмотрено [1, 2]. 

Однако, кроме замены катализатора для обес-

печения высокой производительности в 2300 т/сут, 

необходима установка новой дополнительной ко-

лонны синтеза позиции 1601 после колонн 601 и 

601-А. В новую колонну будет загружено 38 м3 ка-

тализатора AmoMax-Casale. Корпус высокого дав-

ления новой колонны поз. 1601 может омываться 

холодным синтез-газом. 

 
Рисунок 1 – конфигурация с новой колонной синтеза аммиака 

 

С новой колонной поз. 1601 концентрацию ам-

миака на выходе можно увеличить с 18,5% до 

20,65%, что позволит минимизировать затраты 

энергии цикла синтеза и секции охлаждения. 

После охлаждения за счет подогрева КПВ и 

газа, поступающего на синтез, поток после синтеза 

охлаждается в воздушном холодильнике позиции 

604, теплообменной поверхности которого будет не 

хватать после повышения нагрузки, в связи с чем 

данный холодильник будет заменен на новый аппа-

рат испарительного типа, который будет иметь бо-

лее высокую поверхность и более низкое сопротив-

ление по стороне технологического газа, с тем 

чтобы ограничить повышение перепада давления в 

контуре синтеза. 

Новый катализатор Amomax-Casale, разрабо-

танный совместно CASALE и Clariant, который 

обеспечивает на 40% более высокую активность по 

сравнению со стандартными железными катализа-

торами (как магнетитовыми, так и на основе 

вюстита) [3]. 

Усовершенствованная рецептура этого катали-

затора обеспечивает превосходные рабочие харак-

теристики по сравнению с другими катализато-

рами, предлагаемыми конкурентами [3]. Основным 

компонентом AmoMax является оксид железа в 

форме вюстита. в сочетании с индивидуально под-

бираемыми активаторами, оптимизирующими ра-

боту системы, AmoMax превосходит обычно ис-

пользуемые катализаторы по площади поверхности 

и количеству активных центров. Активность ката-

лизатора оказалась на 40% больше, чем у катализа-

торов магнетитовых. Кроме того, AmoMax 10 про-

демонстрировал эксплуатационную пригодность в 

условиях пониженных температур и давлений [2, 

3]. 
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Рисунок 2 – Структура нового катализатора 

 

Этот катализатор будет загружен в новую до-

полнительную колонну синтеза 1601 и на 3-й полку 

существующей колонны синтеза поз. 601 

Предварительные объемы катализатора после 

реконструкции до мощности 2300 т/сут представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Позиция колонны синтеза 1 полка катализатора 2 полка катализатора 3 полка катализатора 

601 5,0 м3 

Магнетит/вюстит 

7,6 м3 

Магнетит/вюстит 

30,5 м3 

AmoMax-Casale 

601А Существующий Существующий  

1601 38,0 м3 

AmoMax-Casale 

  

 

Новая дополнительная колонна синтеза 1601 

CASALE будет установлена в контуре синтеза с це-

лью увеличения степени конверсии за проход и, как 

следствие, снижения рабочего давления и циркуля-

ции в контуре. 

Предлагаемая конструкция дополнительной 

колонны синтеза аммиака основана на запатенто-

ванной «аксиально-радиальной» конструкции 

CASALE с открытым верхом катализаторных по-

лок. При аксиально-радиальном распределении 

газа большая его часть проходит через катализатор-

ную полку в радиальном направлении. Оставшаяся 

часть проходит через верхний слой катализатора в 

аксиальном направлении, тем самым устраняя 

необходимость верхней крышки на катализаторных 

полках, как показано на рисунке 3 [2, 4]. 

 
Рисунок 3 – аксиально-радиальный поток газа. 

 

В обычных радиальных колоннах катализатор 

загружается между двумя концентрическими стен-

ками, перфорированными так, чтобы обеспечить 

вход и выход газа. Обычно верхнее и нижнее коль-

цевые пространства полки закрыты герметичными 

крышками. В идеальной ситуации такая конструк-

ция должна обеспечивать равномерность скорости 

потока газа во всех сечениях цилиндрического 

слоя, позволяя, таким образом, эффективно исполь-

зовать объем катализатора. Однако на практике при 

эксплуатации слой катализатора неизбежно имеет 

некоторую усадку, в результате чего образуется пу-

стое пространство под верхней крышкой полки. 

Как следствие, чтобы избежать байпасирования 

газа, верхнюю часть стенки полки оставляют непер-

форированной, из-за чего катализатор, содержа-

щийся в данной части слоя, выполняет роль уплот-

няющего затворного слоя и фактически не работает 

[2, 4]. 
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Рисунок 4 – сравнение радиального и аксиально-радиального потока газа. 

 

Инженеры фирмы CASALE решили удалить 

верхнюю крышку и позволить какой-то части газа 

входить в полку в аксиальном направлении; коли-

чество этого газа регулируется специально подо-

бранной конфигурацией отверстий перфорации 

так, что «затворный» катализатор работает при та-

ких же условиях, как и катализатор в радиальной 

части полки, т.е. с тем же временем пребывания 

газа. Для достижения равномерного распределения 

потока по полке, необходимо наличие определен-

ного гидравлического сопротивления ее стенок. 

Конструкция фирмы CASALE обеспечивает пере-

пад давления как на входе, так и на выходе из ката-

лизаторной полки, обеспечивая, таким образом, 

контроль распределения газового потока самой 

конструкцией и отсутствие влияния возможной не-

равномерности в плотности загрузки катализатора 

[3]. 

По сравнению с традиционной радиальной 

конструкцией аксиально-радиальная конструкция 

CASALE имеет следующие преимущества: 

• Эффективно используется весь объем катали-

заторных полок, включая верхний слой. В чисто ра-

диальной конструкции верхняя часть катализатор-

ной полки герметично закрыта, что приводит к не-

эффективному использованию верхнего слоя 

катализатора; 

• Более простая механическая конструкция, не 

требующая герметично закрытых сверху катализа-

торных полок [3]. 

Такая конструкция позволяет повысить надеж-

ность колонны и срок службы внутренних 

устройств [4]. 

Основные особенности: 

- Монолитная конструкция 

- Легкая сварка между панелями и к картри-

джу: отсутствие сварки между мелкими деталями, 

отсутствие сварки между частями с очень разной 

толщиной, отсутствие сварки между разнородными 

материалами. 

Выводы и предложения. 

Таким образом, за счёт предлагаемого способа 

оптимизации установки получения аммиака на 

ПАО «КуйбышевАзот», а именно, по средством 

внедрения нового катализатора, дополнительной 

колонны синтеза и АВО испарительного типа 

можно достигнуть увеличения производительности 

установки синтеза аммиака с 1800 т/сут до 2100 

т/сут. 
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АННОТАЦИЯ 

Для сохранения плодородия почвы в неё необходимо возвращать элементы питания, отчуждаемые с 

урожаем. Высокий интерес к внесению органических удобрений в сельскохозяйственные почвы в качестве 

частичных или полных заменителей неорганических удобрений стимулируется также экономическими ас-

пектами.  

Зоокомпост, образующийся в результате культивирования личинок мухи H. illucens, состоит из остат-

ков непереваренного кормового субстрата, экскрементов и остатков хитинового внешнего покрова насе-

комого во время метаморфоза. В данной работе представлены результаты исследований по влиянию вод-

ных вытяжек из зоокомпоста на всхожесть и рост пшеницы (Triticum aestivum L.). Установлено, что нераз-

бавленная водная вытяжка снижает показатели всхожести в сравнение с контролем на 6 %, в то время как 

вытяжка, разбавленная в 2,4 и 8 раз приводит к небольшому возрастанию этого значения (2%). Неразбав-

ленная вытяжка дает небольшое увеличение длины ростка относительно контрольных образцов (в сред-

нем, на 0,5 см на 7й день) на начальном этапе. К 14-му дню разница в длине ростков исчезает. Ситуация 

меняется для вытяжек, разбавленных в 8 и 16 раз. К концу эксперимента длина ростков превышала таковые 

у контрольных образцов в среднем на 1,9 и 3,6 см соответственно. 

ABSTRACT 

To preserve the fertility of a soil, it is necessary to return nutrients, alienated with a harvest. High interest in 

the application of organic fertilizers in agricultural soils as partial or complete substitutes for inorganic fertilizers 

is also stimulated by economic aspects. The zoo compost formed as a result of the cultivation of the H. illucens 

fly larvae, it consists of the remnants of undigested food substrate, excrement, and chitinous outer cover remains 

of the insect during metamorphosis. This work presents the results of studies on the effect of zoo compost aqueous 

extracts on the germination and growth of wheat (Triticum aestivum L.). It was found that the undiluted aqueous 

extract reduces the germination rates by 6% in comparison with the control, while the extract diluted 2.4 and 8 

times leads to a slight increase in this value (2%). Undiluted extract gives a slight increase in the sprout length 

relative to the control samples (on average, by 0.5 cm on the 7th day) at the initial stage. By the 14th day, the 

difference in the length of the sprouts disappears. The situation changes for extracts diluted 8 and 16 times. By the 
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end of the experiment, the sprouts length exceeded that of the control samples by an average of 1.9 and 3.6 cm, 

respectively. 

Ключевые слова: зоокомпост, пшеница, муха Черная львинка, всхожесть, длина ростков. 

Keywords: zoo compost, wheat, black soldier fly, germination, sprout length. 

 

Введение 

Прорастание семян и появление всходов пше-

ницы теснейшим образом связано с биологиче-

скими и физико-химическими процессами, проис-

ходящими в почве. На различных почвах и при ис-

пользовании разных удобрений всхожесть может 

быть различной. 

Основной базовой структурой производства 

продовольствия в России является агропромыш-

ленный комплекс с его многообразной инфраструк-

турой (производство зерна, мяса, молока, яиц и т.д., 

а также их переработка). 

Белгородская область входит в состав Цен-

трального федерального округа Российской Феде-

рации. Большая часть территории области занята 

землями сельскохозяйственного назначения, пло-

щадь которых на 1 января 2015 года составила 

2094,8 тыс. га (77,2%). Согласно данным расчетов 

коэффициентов экологической стабильности и ан-

тропогенной нагрузки, 45,6% площади области яв-

ляется экологически нестабильной [1]. 

По результатам последнего почвенного обсле-

дования, проводимого более 30 лет назад, доля эро-

дированной пашни составляла 47,9%, тогда как в 

среднем по Центрально-Черноземным областям – 

только 20,1% [2]. 

По имеющимся сведениям, чтобы получить 

одну тонну зерна пшеницы необходимо 30–35 кг 

азота, 8–14 кг фосфора и 20–25 кг калия [3]. 

В традиционном земледелии фермеры исполь-

зуют органические материалы, такие как навоз и 

компост, для поддержания плодородия почвы. Но в 

последнее время в почвы вносится чрезмерно боль-

шое количество минеральных удобрений, что не 

только расходует ресурсы, но и загрязняет окружа-

ющую среду [4]. 

Органические добавки в почву были предло-

жены в качестве эффективных мер для увеличения 

количества биогенного углерода за счет защиты гу-

мусового почвенного компонента путем органоми-

нерального комплексообразования. 

Экзогенные органические вещества могут 

быть получены из различных источников и часто 

образуются как побочные продукты различных 

процессов, таких как интенсивное животноводство 

и растениеводство.  

Высокий интерес к внесению органических 

удобрений в сельскохозяйственные почвы в каче-

стве частичных или полных заменителей неоргани-

ческих удобрений стимулируется также экономи-

ческими аспектами.  

Кроме того, текущая стратегия Евросоюза 

направлена на сокращение потерь питательных ве-

ществ в сельском хозяйстве и уменьшение исполь-

зования синтетических удобрений как минимум на 

50% к 2030 году, не допуская при этом ухудшения 

качеств сельскохозяйственных земель [5,6]. 

Для сохранения плодородия почвы в неё необ-

ходимо возвращать элементы питания, отчуждае-

мые с урожаем [2]. Внесение сложного компоста 

изменяет свойства почвы, нейтрализует кислот-

ность, улучшает аэрацию и влагоудерживающую 

способность. Это стимулирует активизацию микро-

биологических процессов, увеличение численности 

и разнообразие почвенного микробного комплекса 

[7]. 

Кроме того, компосты и навоз создают оста-

точные эффекты, которые сохраняются годами. 

Влияние внесения компоста в почву на урожай-

ность сохраняется до 6 лет для агрономических 

культур. В некоторых исследованиях упоминаются 

и более продолжительные сроки – до 12 и даже 14 

лет [8].  

На удобренных компостом почвах повышается 

продуктивность растений, улучшаются их росто-

вые свойства, развитие их корневых систем, увели-

чиваются популяции беспозвоночных и микроорга-

низмов, запасы фитомассы, баланс органического 

вещества, усиливается биологический круговорот 

веществ [9,10]. 

Непитательные эффекты органических ве-

ществ включают улучшение агрегации почвы из-за 

повышенной активности микробов, что приводит к 

лучшей инфильтрации воды, снижению потенци-

ала эрозии и увеличению водоудерживающей спо-

собности. Активность почвенных ферментов и мик-

робная биомасса положительно коррелируют с кру-

говоротом питательных веществ, лабильным 

органическим веществом и структурными свой-

ствами почв, такими как агрегативная стабильность 

и насыпная плотность. Поэтому они предлагаются 

в качестве индикаторных тестов общего качества 

почвы. Непитательные преимущества потенци-

ально даже более важны, чем питательные преиму-

щества в системах с ограниченной влажностью, и 

могут способствовать долгосрочной экономиче-

ской целесообразности внесения компоста или 

навоза в почвы засушливых земель [8]. 

Муха черная львинка (Hermetia illucens) – одно 

из насекомых, наиболее широко изучаемое в насто-

ящее время, как потенциально пригодный к исполь-

зованию в хозяйственной деятельности биологиче-

ский вид [11-14]. В результате жизнедеятельности 

ее личинок образуется зоокомпост, богатый орга-

ническими и минеральными веществами [15-17].  

Отход, образующийся в результате культиви-

рования личинок мухи H. illucens, состоит из остат-

ков непереваренного кормового субстрата, экскре-

ментов и остатков хитинового внешнего покрова 

насекомого во время метаморфоза. Было отмечено, 

что зоокомпост перспективен для использования в 

качестве стимулятора роста и развития растений. 

Обогащение почвы различными биологически ак-

тивными веществами с помощью зоокомпоста мо-
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жет изменить биоту почвы, на что указывает выра-

женная способность личинок H. illucens уничто-

жать патогенные бактерии и грибки. Биологически 

активные вещества выделений личинок могут со-

держать соединения, непосредственно подавляю-

щие развитие болезнетворных почвенных организ-

мов, а также соединения, индуцирующие устойчи-

вость растений к патогенам [18]. 

В данной работе представлены результаты ис-

следований по влиянию экстрактов водных вытя-

жек из зоокомпоста на всхожесть и рост пшеницы. 

Объекты и методы исследований 

В качестве объекта исследований была вы-

брана озимая пшеница (Triticum aestivum L.) сорта 

Белгородская-16. 

Водные вытяжки из зоокомпоста личинок 

мухи H. illucens приготавливалась следующим об-

разом: 1 г зоокомпоста вносился в сосуд с 100 мл 

водопроводной воды, после чего на автоматиче-

ской мешалке встряхивающего типа происходило 

перемешивание в течение 24 ч. Смесь отфильтро-

вывалась, после чего разбавлялась в соответстви-

ями с условиями эксперимента. Для контроля ис-

пользовалась водопроводная вода, отстоянная в те-

чение 24 часов. 

Семена проращивали в темноте. Ложем для се-

мян была фильтровальная бумага. Отсчитывали 100 

семян в 4-х кратной повторности. На дно чашки 

Петри с увлажненной фильтровальной бумагой 

раскладывали равномерно семена и прикрывали их 

сверху также хорошо увлажненной фильтроваль-

ной бумагой. Фильтровальную бумагу для прора-

щивания семян увлажняли водой (контрольный об-

разец) и водной вытяжкой из зоокомпоста с различ-

ной кратностью разбавления. Чашки прикрывали 

крышками и ставили в термостат с постоянной тем-

пературой 20 ºС. Проращивание проводили в тем-

ноте.  

Для оценки влияния водной вытяжки из зоо-

компоста личинок мухи Hermetia illucens на прорас-

тание и рост семян пшеницы измерялись следую-

щие показатели: интенсивность набухания зерен по 

изменению сырой массы в течение суток; всхо-

жесть (на 6-е сутки), длина ростков пшеницы на 7-

е и 14-е сутки. 

Результаты и обсуждение 

Исследования показали (таблица 1), что ско-

рость набухания зерен отличается незначительно. 

Наибольшая разница с контрольными образцами 

заметна у пшеницы, выращивавшейся на неразбав-

ленной водной вытяжке (ВВ) из зоокомпоста.  

Таблица 1 

Скорость набухания зерен пшеницы 

Время 
Образцы 

Контроль ВВ неразб. ВВ 1/2 ВВ 1/4 ВВ 1/8 ВВ 1/16 ВВ 1/32 

4 часа 20 16 19 21 20 21 21 

8 часов 28 25 28 29 29 28 27 

12 часов 39 34 41 41 39 41 40 

16 часов 43 40 43 44 43 43 43 

20 часов 45 43 46 46 45 46 45 

24 часа 47 45 48 47 48 47 47 

 

Эксперименты позволили установить, что не-

разбавленная водная вытяжка снижает значения 

всхожести в сравнении с контролем на 6 %, в то 

время как вытяжка, разбавленная в 2,4 и 8 раз при-

водит к небольшому возрастанию (2%) этого пока-

зателя (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Всхожесть зерен пшеницы при различном разбавлении водной вытяжки зоокомпоста 

 

На рис. 2 видны ростки на 3-й день образцов 

одной из серии опытов, полученных на ВВ с раз-

личным разбавлением. Видно, что ростки развива-

ются равномерно, нет признаков угнетения и значи-

тельной разницы в темпах роста. 
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Рис. 2. Ростки пшеницы, выращенной с использованием ВВ с разбавлением, а – неразбавленная; б - ВВ 

1/2, в -ВВ 1/4; г -ВВ 1/8; д -ВВ 1/16 

 

Универсальным показателем совокупности 

жизненных процессов, протекающих в раститель-

ном организме, является длина проростков. Сред-

няя длина, измеренная на 7 и 14 дни эксперимента 

приведена в таблице 2. Из представленных данных 

видно, что ВВ оказывает стимулирующее действие 

на рост пшеницы. Неразбавленная вытяжка дает не-

большое увеличение длины ростка относительно 

контрольных образцов (в среднем, на 0,5 см на 7й 

день) на начальном этапе. К 14-му дню разница в 

длине ростков исчезает. Ситуация меняется для вы-

тяжек, разбавленных в 8 и 16 раз. К концу экспери-

мента длина проростков превышала таковые у кон-

трольных образцов в среднем на 1,9 и 3,6 см соот-

ветственно. 

Таблица 2 

 Средняя длина ростков на 7 и 14 дни эксперимента 

День эксперимента Образцы 

Контроль ВВ неразб. ВВ 1/2 ВВ 1/4 ВВ 1/8 ВВ 1/16 ВВ 1/32 

7 6,0 6,55 6,6 6,9 7,5 7,4 7,1 

14 12,3 12,4 12,7 12,9 14,2 15,9 14,3 

 

На рисунке 3 представлены образцы ростков на 7-й день проращивания. 

а б 

в г д 
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Рис. 3.  

Образцы ростков на 7-й день проращивания. а – ВВ неразбавленная, б – разбавленная в 2, в – в 8 раз. 

 

В целом, можно утверждать, что водная вы-

тяжка из зоокомпоста личинок мухи H. illucens ока-

зывает стимулирующее воздействие на зерна пше-

ницы. Лучшие показатели роста наблюдались у 

пшеницы, проращивавшийся с использованием ВВ 

с разбавлением в 8 и 16 раз. Вероятно, при исполь-

зовании неразбавленной вытяжки происходит при-

ближение концентрации экстрагентов к пределу 

комфортной зоны выживаемости для вида Triticum 

aestivum L. 

Поскольку лабораторные исследования не мо-

гут в полной мере отразить влияние того или иного 

химического агента на урожайность растений в по-

левых условиях, необходимо проведение дальней-

ших испытаний. 

Заключение 

Проведенные исследования по проращиванию 

озимой пшеницы с использованием водной вы-

тяжки из зоокомпоста, полученного при культиви-

ровании личиноку мухи H. illucens показали, что на 

начальных этапах неразбавленная вытяжка ухуд-

шает показатели набухания и всхожести семян. В 

более длительной перспективе разница между про-

ростками сглаживается. На 14-е сутки экспери-

мента наблюдается увеличение длины зеленой ча-

сти растений для образцов на водных вытяжках, 

разбавленных в 8 и 16 раз. Длина проростков пре-

вышала таковые у контрольных образцов в среднем 

на 1,9 и 3,6 см соответственно. Таким образом, 

установлено, что химические компоненты зооком-

поста не оказывают токсического воздействия на 

Triticum aestivum L, а небольшие их концентрации 

имеют стимулирующий эффект. Необходимо про-

ведение дальнейших испытаний в полевых усло-

виях для оценки влияния зоокомпоста на всхожесть 

и рост пшеницы. 
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АНОТАЦІЯ 

В роботі представлено дані щодо деяких клініко-морфологічних характеристик ВІЛ-ассоційованого 

туберкульозу плеври з урахуванням рівня CD4 клітин периферичної крові. Встановлено морфологічні осо-

бливості тканинної запальної реакції плеври при різних рівнях CD4 клітин у периферичній крові. 

ABSTRACT 

A data of some clinical and morphological characteristics of HIV-associated pleural tuberculosis are pre-

sented, taking into account the level of CD4 cells peripheral blood. Morphological features of tissue inflammatory 

reaction of pleura at different levels of CD4 cells in blood have been established. 

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, туберкульоз плеври, морфологічна діагностика, CD4+ клітини. 

Keywords: HIV infection, pleural tuberculosis, morphological diagnostics, CD4 + cells. 

 

Вступ 

На сьогоднішній день в Україні туберкульоз 

займає лідируюче положення серед вторинних ін-

фекцій в структурі захворюваності пацієнтів з 

ВІЛ/СНІД [11, 14]. Відомо, що в осіб з ко-інфекцією 

ймовірність розвитку активного туберкульозу в 

29,6 разів вище порівняно з хворими без ВІЛ-

інфекції [16]. Туберкульоз плеври є другою за час-

тотою клінічною формою позалегеневого туберку-



20 Sciences of Europe # 71, (2021) 

льозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів після туберку-

льозу лімфатичних вузлів та спостерігається у 2 

рази частіше, ніж у ВІЛ-негативних осіб [3, 8, 17]. 

Для пацієнтів з ВІЛ характерне швидке прогресу-

вання туберкульозу з його генералізованим плином 

і залученням до патологічного процесу серозних 

оболонок [10]. 

Традиційно туберкульозний плеврит вважа-

ється ускладненням інших легеневих або позалеге-

невих форм туберкульозу, хоча зустрічається і як 

самостійна форма, без очевидного ураження інших 

органів. Серед хворих на вперше виявлений тубер-

кульоз органів дихання частота плевриту не пере-

вищує 6 %, а серед уражень плеври різної етіології 

складає близько 24 % [15]. 

Наразі своєчасна етіологічна діагностика плев-

рального випоту зберігає свою актуальність, але лі-

мітована тривалістю і невисокою чутливістю тра-

диційних клініко-лабораторних методів дослі-

дження [12, 18]. Згідно раніше проведеним 

дослідженням при порівнянні клініко-лаборатор-

них показників у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та іму-

нокомпетентних хворих з плевритами туберкульоз-

ної етіології не виявлено суттєвої різниці в об’ємі 

плеврального ексудату, також не виявлено достові-

рної різниці щодо тривалості хвороби, клінічного 

покращення стану та рентгенологічної картини. В 

біохімічних аналізах пацієнтів з ВІЛ показник ти-

молової проби частіше був підвищеним, що 

пов’язано з наявністю гепатитів різного ґенезу у да-

ного контингенту хворих. При цитологічному дос-

лідженні виявляли мізерний клітинний осад ексу-

дату, а при біохімічному дослідженні ексудату ча-

сто визначається зниження рівня глюкози та 

підвищений рівень тимолової проби [6]. 

Для найскорішого встановлення етіології пле-

врального випоту та своєчасного призначення тера-

пії у хворих з ВІЛ доцільно застосовувати міні-ін-

вазивні методи діагностики в найбільш ранні тер-

міни від звернення пацієнта за медичною 

допомогою [1, 13]. Відеоторакоскопія з біопсією є 

високоефективним методом отримання діагности-

чно значущого матеріалу для морфологічної діаг-

ностики процесу. Ендоскопічна картина туберку-

льозу плеври при ВІЛ характеризується різної вира-

зності фібриновими нашаруваннями та спайковим 

процесом у плевральній порожнині, різною кількі-

стю дрібно вузликових висипань на плеврі, гемора-

гічним характером та в'язкою желеподібною конси-

стенцією ексудату [1, 5, 6, ]. Як правило, при ізольо-

ваному туберкульозному враженні плеври 

результат мікроскопічного та/або культурального 

дослідження мокротиння є негативним [5]. Невисо-

кий відсоток мікробіологічного виявлення збуд-

ника в ексудаті дозволяє вважати торакоскопію з бі-

опсією плеври та подальшим морфологічним дослі-

дженням, одним з найбільш точних методів 

діагностики [1, 17]. Ось чому морфологічна діагно-

стика плевритів туберкульозної етіології у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів дотепер не втрачає свого зна-

чення у практичній медицині. 

Мета дослідження – установити клініко-мор-

фологічні особливості ВІЛ-асоційованого туберку-

льозу плеври залежно від рівня CD4+-клітин пери-

феричної крові. 

Матеріали та методи дослідження 

Проведено когортне дослідження, в яке увій-

шли ВІЛ-інфіковані пацієнти з плевральним випо-

том, та яким виконували різні лікувально-діагнос-

тичні міні-інвазивні хірургічні втручання з біоп-

сією парієтальної плеври. В усіх пацієнтів 

попередньо було діагностовано ВІЛ та отримані по-

казники рівня CD4 клітин периферичної крові на 

період госпіталізації з приводу плеврального ви-

поту. В усіх випадках заключний клінічний діагноз 

був – туберкульоз плеври або туберкульоз легень і 

плеври. 

Сформовано групу з 48 випадків. Чоловіків 

було 32 (67,0 %), жінок – 16 (33,0 %), їх середній вік 

складав 35,3 ± 1,0 та 41,4 ± 3,1 років відповідно. 

Анамнестичні та клініко-лабораторні дані па-

цієнтів отримані з паперових амбулаторних та ста-

ціонарних історій хвороб, електронної бази 

ЕМСІМЕД Інституту. 

З метою встановлення етіології ураження пле-

ври були виконані наступні види діагностичних бі-

опсій: 

✓ трансторакальна біопсія плеври – 1 випа-

док (2,1 %); 

✓ відеоторакоскопія (ВТС) з біопсією плеври 

– 45 випадків (93,7 %); 

✓ відеоасистована торакоскопія з біопсією 

плеври – 2 випадки (4,2 %). 

Згідно до класифікації ВООЗ [19] випадки 

були розподілені на три групи залежно від кількості 

CD4 клітин периферичної крові: 

• 1 група – ≤ 199 кл/мкл (19 випадків, 39,3 %); 

• 2 група – 200–349кл/мкл (17випадків,35,4%); 

• 3 група – ≥ 350 кл/мкл (12 випадків, 25,0 %). 

Матеріал біопсії підлягав морфологічному до-

слідженню. Досліджували гістопрепарати, пофар-

бовані за традиційною методикою гематоксиліном 

та еозином. Робочі збільшення мікроскопу х10, х20 

та х40. 

При традиційному гістологічному дослідженні 

визначали 3 типи-варіанти запальної реакції при ту-

беркульозі плеври, відповідно до раніше запропо-

нованого розподілу в опублікованому подібному 

дослідженні [4]: 

• 1 тип – типові морфологічні ознаки грану-

льоматозного запалення; 

• 2 тип – морфологічна картина стертого 

гранульоматозного запалення; 

• 3 тип – морфологічні ознаки гнійно-некро-

тичного запального процесу. 

Мікробіологічне дослідження біологічного ма-

теріалу (плевральної рідини та/або фрагментів тка-

нини парієтальної плеври) щодо виявлення мікоба-

ктерій туберкульозу проводили з використанням рі-

зних методів, регламентованих Наказом МОЗ 

України № 45 9. 

Статистична обробка отриманих кількісних 

даних проводилася з використанням комп’ютеру, у 
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програмі Excel. Обраховувалися й визначалися: се-

редня арифметична показника та стандартна похи-

бка середнього. Порівняння середніх групових зна-

чень та оцінка достовірності відмінностей проводи-

лися методами варіаційної та рангової статистики із 

застосуванням t-критерію Стьюдента-Фішера [7]. 

Відмінності вважали вірогідними при p < 0,05. 

Результати дослідження та обговорення 

За результатами морфологічного дослідження, 

випадки були розподілені за типом запальної реак-

ції, яка переважала в тканині плеври, наступним чи-

ном: 1 тип – 15 (31,3 %), 2 тип – 28 (58,3 %) та 3 тип 

– 5 випадків (10,4 %). 

В табл. 1 узагальнено кількість випадків із різ-

ним типом запальної реакції та відповідним рівнем 

CD4 клітин периферичної крові. 

Таблиця 1. 

Частота випадків туберкульозу плеври залежно від типу запальної реакції та кількості CD4 клітин пери-

феричної крові, абс (%). 

Тип тканинної запальної реакції 
Рівень CD4 клітин периферійної крові, кл/мкл 

Загалом 
≤ 199 200–349 ≥ 350 

1 тип 4 (21,1)* 6 (35,3) 5 (41,7) 15 (31,3) 

2 тип 12 (63,2)*,** 10 (58,8)** 6 (50,0)* 28 (58,3) 

3 тип 3 (15,7)** 1 (5,9)** 1 (8,3)* 5 (10,4) 

Загалом 19 (39,6) 17 (35,4) 12 (25,0) 48 (100,0) 

Примітки: * – різниця між групами достовірна (р < 0,05); 

** – різниця між групами достовірна (р < 0,01) 

 

Як видно з табл. 1, незалежно від кількості 

CD4 клітин периферичної крові, кількісно перева-

жали випадки морфологічної картини стертого гра-

нульоматозного запалення (2 тип) – 28 випадків 

(58,3 %). Причому, і в кожній із груп дослідження 

вірогідно частіше спостерігали 2-й тип запальної 

реакції (р < 0,05 та р < 0,01). 

Слід відмітити, що при кількості клітин ≥ 350 

кл/мкл (3 група) в 5 випадках (41,7 %) спостерігали 

типову морфологічну картину гранульоматозного 

запалення (1 тип). Також морфологічний 1 тип за-

пальної реакції виявлено в 4 випадках (21,1 %) 1 

групи та 6 випадках (35, %) 2 групи дослідження. 

Найбільшу кількість спостережень гнійно-некроти-

чного типу запалення за морфологічними ознаками 

виявлено в 1-й групі з рівнем CD4 клітин ≤ 199 

кл/мкл – 3 випадки (15,7 %), та по одному випадку 

з подібними морфологічними проявами було в 2-й 

та 3-й групах дослідження – 5,9 % та 8,3 % випадків 

відповідно. Наші дані цілком узгоджуються з ра-

ніше опублікованими дослідженнями інших авто-

рів [4]. 

Хоча не встановлено вірогідної різниці між 

групами щодо кількості різних типів запальної реа-

кції, та все ж відмічається тенденція зниження пи-

томої ваги випадків з типовим гранульоматозним 

запаленням та навпаки, зростає відносна кількість 

спостережень 3-го типу запальної реакції у плеврі 

при зменшенні СD4 клітин у периферичній крові. 

При морфологічному дослідженні було уточ-

нено низку гістологічних ознак туберкульозного 

процесу при різних типах запальної реакції в тка-

нині плеври. 

Як вище зазначено, загалом серед усіх випад-

ків в 15 спостереженнях спостерігали типову мор-

фологічну картину гранульоматозного запального 

процесу. В 12 випадках (80,0 %) були наявні добре 

сформовані епітеліоїдно-клітинні гранульоми, в ча-

стині з них визначався центральний казеозний нек-

роз, а в 4-х з цих випадків (26,7 %) спостерігали ро-

зростання сполучної тканини навколо гранульом. В 

13 випадках (86,7 %) зустрічалися гігантські бага-

тоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. Як 

правило, багатоядерні клітини були присутні пере-

важно в епітеліоїдноклітинних гранульомах, а ві-

льно розташовані гігантські багатоядерні клітини 

спостерігалися лише в одиночних випадках. Лімфо-

їдноклітинна інфільтрація виявлена в 11 з 15 випа-

дків (73,3 %), та мала різний ступінь виразності. 

З 28 випадків 2-го типу запальної реакції, в 20 

випадках (71,4 %) тканина плеври була представ-

лена переважно розростаннями специфічних грану-

ляцій з різною кількістю фокусів некрозу-некробі-

озу (21 випадок, 75,0 %). В 12-и випадках (42,8 %) 

такі фокуси некробіозу були оточені клітинами гіс-

тіоцитарного ряду з невеликою кількістю типових 

епітеліоїдних клітин. На відстані від фокусів нек-

розу-некробіозу епітеліоїдні клітини, як правило, 

формували тяжі або неправильної форми скуп-

чення (19 випадків, 67,8 %). В 16 випадках (57,2 %) 

спостережень були виявлені не чітко контуровані 

незрілі епітеліоїдноклітинні гранульоми. Лімфоїд-

ноклітинна інфільтрація визначалася в невеликій 

кількості спостережень (9 випадків, 31,2 %) та пе-

реважно мала вогнищевий характер. Гігантські ба-

гатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса спос-

терігалися поодинокі (13 випадків, 46,2 %). 

З 5 випадків із 3-м типом тканинної запальної 

реакції в усіх спостереженнях у біопсії виявлялися 

розростання грануляційної тканини різної вираже-

ності, без очевидних ознак специфічного туберку-

льозного процесу. На цьому тлі виявлялися різні за 

розмірами і кількістю фокуси некробіозу з нейтро-

фільним компонентом. Лише в 2 випадках (40,0 %) 

навколо фокусів некробіозу спостерігали вал з клі-

тин гістіоцитарного ряду, та в 1 випадку (20,0 %) 

виявлено невеличкі скупчення епітеліоїдних клі-

тин, без чітких гранульомоподібних структур. 

Проаналізована частота окремих гістологічних 

ознак при першому та другому типах запальної ре-

акції та в залежності від рівня CD4 клітин перифе-

ричної крові, результати наведені в табл. 2. 
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Таблиця 2. 

Частота морфологічних ознак в тканині плеври залежно від типу запальної реакції та рівня CD4 клітин 

периферичної крові (n=43), абс. 

Структура 

Рівень CD4 клітин периферичної крові, 

кл/мкл Зага-

лом ≤ 199 200–349 ≥ 350 

1 тип 2 тип 1 тип 2 тип 1 тип 2 тип 

Типові епітеліоїдноклітинні гранульоми, в тому 

числі з центральним казеозним некрозом 
6 4 10 7 8 5 40 

Незрілі (неповноцінні) епітеліоїдноклітинні 

гранульоми 
– 4 – 7 – 5 16 

Гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-

Лангханса 
3 4 6 5 4 4 26 

Лімфоїдноклітинна інфільтрація 2 6 5 3 4 – 20 

Фокуси некрозу-некробіозу – 8 – 11 – 2 21 

Валик з клітин гістіоцитарного ряду навколо 

фокусів некрозу-некробіозу 
– 6 – 6 – – 12 

Тяжі з епітеліоїдних клітин – 10 – 7 – 2 19 

Розростання сполучної тканини 2 – 1 – – 1 4 

 

Відповідно до даних табл. 2, незалежно від 

типу запальної реакції та рівня CD4 клітин, у бага-

тьох випадках спостерігали наявність чітко оформ-

лених епітеліоїдноклітинних гранульом, в тому чи-

слі – з присутністю гігантських багатоядерних клі-

тин типу Пирогова-Лангханса (93,0 %). Лише при 

1-му типі запальної реакції спостерігали типові епі-

теліоїдноклітиннні гранульоми з центральним казе-

озним некрозом (41,8 %) при рівні СD4 клітин пе-

риферичної крові > 200 кл/мкл. Незрілі гранульоми 

виявлялися лише в групі з 2-м типом запалення 

(37,2 %), причому найчастіше – при рівні CD4 клі-

тин 200–349 кл/ мкл. Тільки при 2-му типі запальної 

реакції спостерігалися фокуси некрозу-некробіозу, 

причому також найбільш часто – при рівні CD4 клі-

тин 200–349 кл/ мкл. Скупчення епітеліоїдних клі-

тин у вигляді тяжів визначалися лише при 2-му типі 

запалення, та більшість спостережень припадала на 

випадки з рівнем CD4 клітин ≤ 199 кл/ мкл. Валик з 

клітин гістіоцитарного ряду навколо фокусів нек-

розу-некробіозу спостерігали тільки при 2-му типі 

запалення та рівні CD4 клітин ≤ 349 кл/мкл. 

Тобто, незалежно від кількості CD4 клітин пе-

риферичної крові, у випадках туберкульозу плеври 

могли спостерігатися усі гістологічні структури, 

характерні для туберкульозного процесу, але час-

тота спостережень окремих ознак суттєво різни-

лася. 

Порівняно заключні клінічні діагнози та рівень 

CD4 клітин в групі дослідження, дані частоти різ-

них форм туберкульозного враження наведені в 

табл. 3. 

Таблиця 3. 

Частота різних клініко-морфологічних форм туберкульозного процесу серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

групи дослідження, абс. 

Форма туберкульозного процесу 

Рівень CD4 клітин периферичної крові, 

кл/ мкл 
Зага-

лом 
≤ 199 200–349 ≥ 350 

Туберкульоз легень в поєднанні з туберкульо-

зом плеври: 
   28 

• інфільтративний 7 5 3 15 

• дисемінований 2 3 3 8 

• вогнищевий 1 3 – 4 

• міліарний 1 – – 1 

Ізольований туберкульоз плеври 8 7 4 19 

Туберкульоз легень та реактивний плеврит – – 1 1 

 

Згідно даних табл. 3, встановлено превалю-

вання розповсюдженого туберкульозного запаль-

ного процесу із одночасним залученням легень та 

плевральних листків (58,3 %). Найбільш часто, за 

результатами клініко-рентгенологічних даних, діа-

гностовано інфільтративну форму туберкульозу ле-

гень у поєднанні з туберкульозом плеври (31,1 %), 

причому більша кількість випадків припала саме на 

випадки з важкою імуносупресією (14,6 %). Дисе-

мінований туберкульоз легень у поєднанні з тубер-

кульозом плеври зустрічався приблизно з однако-

вою частотою при різних рівнях CD4 клітин. Біль-

шість випадків ізольованого ураження плеври спо-

стерігали при низьких рівнях CD4 клітин 

периферичної крові (≤ 349 кл/мкл). Отримані ре-

зультати корелюють з результатами подібних дос-

ліджень [6]. 
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Як повідомляють дослідники [2, 6], золотим 

стандартом діагностики туберкульозу плеври є ви-

явлення мікобактерій туберкульозу в ексудаті. 

Проте, при мікробіологічному дослідженні рідини 

далеко не завжди виявляють мікобактерії. Тому є 

доцільним комплексне дослідження як ексудату, 

так і операційного матеріалу різними мікробіологі-

чними методами. Проаналізовано результати мік-

робіологічного дослідження плевральної рідини 

та/або операційного матеріалу щодо виявлення M. 

tuberculosis у групі дослідження, результати наве-

дені в табл. 4.  

Таблиця 4. 

Частота випадків позитивного мікробіологічного результату щодо M. tuberculosis у ВІЛ-інфікованих па-

цієнтів з плевральним випотом 

Форма туберкульозного процесу 

Позитивний результат мікробіологічного дос-

лідження, абс Зага-

лом Рівень CD4 клітин периферичної крові, кл/ мкл 

≤ 199 200–349 ≥ 350 

Туберкульоз легень в поєднанні з туберку-

льозом плеври: 
    

• інфільтративний 7 4 2 13 

• дисемінований 2 1 1 4 

• вогнищевий 1 1 – 2 

• міліарний – – – – 

Ізольований туберкульоз плеври 3 – 1 4 

Туберкульоз легень та реактивний плеврит – – – – 

Усього 13 6 4 23 

 

Згідно отриманих даних, найбільш часто M. tu-

berculosis в ексудаті та/або біоптатах парієтальної 

плеври виявляли саме при поєднанні інфільтратив-

ного туберкульозу легень і плеври (13 випадків, 

27,1 %), та найбільше таких випадків було при рівні 

CD4 ≤ 199 кл/ мкл. При інших формах туберкульо-

зного ураження були поодинокі випадки щодо ви-

явлення мікобактерій в плевральній рідині та/або 

біоптатах плеврального листка. В 4 випадках (8,3 

%) мікробіологічне дослідження взагалі не прово-

дили. Негативний результат культурального дослі-

дження ексудату та/або операційного матеріалу 

отримано в 15 випадках (31,3 %). Загалом результат 

мікробіологічного дослідження щодо виявлення M. 

tuberculosis був позитивним в 23 випадках (47,9 %), 

що цілком корелює з відповідними результатами 

раніше проведених досліджень [6, 17]. 

Висновки 

1. Розвиток туберкульозу плеври у ВІЛ-

інфікованих осіб може спостерігатися як ізольоване 

ураження плевральної порожнини, так і бути про-

явом-ускладненням розповсюдженого туберкульо-

зного процесу, як правило, при дисемінованій та ін-

фільтративній формах туберкульозу легень. 

2. При морфологічному дослідженні тканини 

плеври ВІЛ інфікованих пацієнтів найбільш часто 

спостерігається морфологічна картина стертого 

гранульоматозного запалення, незалежно від рівня 

CD4 клітин периферичної крові (58,3 % випадків). 

3. Виявлено чітку тенденцію до зменшення 

кількості випадків типового гранульоматозного за-

палення та збільшення кількості випадків стертого 

гранульоматозного запалення зі зниженням CD4 

клітин периферичної крові 

4. Морфологічна діагностика туберкульозу 

плеври залишається важливим діагностичним захо-

дом у випадках плевральних випотів у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів. 
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АНОТАЦІЯ 

В даній статті викладені результати системного дослідження внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в 

результаті збройного конфлікту на Сході України, яке включало соціально-демографічний, клініко-анам-

нестичний, клініко-психопатологічний, патопсихологічний та статистичний методи. В свою чергу, психо-

діагностичний метод містив опитувальник оцінки якості життя SF-36. Статистичний аналіз виконаний із 

застосуванням логічного аналізу феноменів психічних функцій та розладів, причинно-наслідкових зв'язків 

між анамнестичними, фізіологічними, соціальними ознаками респондентів та результатами клініко-психо-

патологічних і патопсихологічних досліджень. Отримані дані дозволять більш обґрунтовано та диферен-

ційовано оптимізувати принципи надання спеціалізованої психіатричної допомоги ВПО. 

ABSTRACT 

This article presents the results of a systematic study of Internally Displaced Persons (IDPs) as a result of the 

armed conflict in eastern Ukraine, which included socio-demographic, clinical and anamnestic, clinical and 

psychopathological, pathopsychological and statistical methods. In turn, the psychodiagnostic method contained 

the SF-36 quality of life assessment questionnaire. Statistical analysis is performed using logical analysis of the 

phenomena of mental functions and disorders, causal relationships between anamnestic, physiological, social 

characteristics of respondents and the results of clinical, psychopathological and pathopsychological studies. The 

obtained data will make it possible to optimize the principles of providing specialized psychiatric care to IDPs in 

a more reasonable and differentiated way. 
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Протягом останніх років з 2014 р. Схід України 

залишається місцем тривалого збройного конфлі-

кту, в наслідок якого постало вельми важливі пи-

тання соціальних, економічних та медичних наслід-

ків для населення в зоні конфлікту та вимушеної мі-

грації. За даними Міністерства соціальної політики 

України станом на 3 вересня 2018 року загальна кі-

лькість зареєстрованих внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО) з Криму та Донбасу склала 1 519 132 

особи [1], що становить майже 24% постійного на-

селення Донецької та Луганської областей (на по-

чаток 2018 року). Основною причиною масової мі-

грації жителів Сходу країни стала значна небез-

пека, яка загрожувала їхньому життю та здоров'ю у 

зв'язку з активними військовими діями [2]. Трива-

ючий збройний конфлікт на сході України призвів 

до появи дуже важливої проблеми, пов'язаної з жит-

тєво важливим стресорним впливом на населення і, 

як наслідок, вимушеною міграцією і погіршенням 

психічного здоров'я українців [3, 4]. Розлади психі-

чного здоров'я у вимушених мігрантів різноманітні 

і зачіпають практично всі регістри психіки. Відсут-

ність позитивної мотивації до переїзду, фізична не-

можливість подальшого перебування на батьків-

щині, травматизація психіки у зв'язку з причинами 

та історією міграції, а також труднощі адаптації на 

новому місці визначають формування специфіч-

ного досвіду вимушених переселенців. На тлі асте-

нії формуються різні прикордонні нервово-психічні 

розлади, які в ряді випадків набувають затяжний і 

хронічний перебіг. Найбільш поширеними з них є 

психогенна депресія, тривога та соматоформні роз-

лади [5]. Тому, розробка оптимального алгоритму 

ранньої діагностики та вивчення психофізіологіч-

ного стану респондентів, які зазнали насильниць-

кого переміщення, вкрай важлива для своєчасного 

надання кваліфікованої реабілітаційної та психо-

лого-психіатричної допомоги [6, 7, 8]. 

Мета. Зробити системний аналіз взаємозв’язку 

якості життя та соціально-демографічних характе-

ристик у внутрішньо переміщених осiб. 

Матеріали та методи. Для досягнення мети 

роботи за умови інформованої згоди із дотриман-

ням принципів біоетики та деонтології за період 

2015-2016 рр. було проведено комплексне обсте-

ження 145 ВПО у віці від 18 до 80 років, які були 

змушені покинути місця свого постійного прожи-

вання у зв’язку зі збройним конфліктом на Сході 

України і тимчасово проживали в санаторіях Оде-

ської області. ВПО були переміщені силами волон-

терських організацій, а контингент складали най-

більш незахищені шари населення – особи з інвалі-

дністю, люди похилого віку та особи, які 

здійснювали догляд за ними. З цього контингенту в 

подальшому і був набраний матеріал дослідження. 

Скринінг включав клініко-анамнестичний, клініко-

психопатологічний та патопсихологічний методи 

дослідження. Клініко-психопатологічний метод 

був реалізований у вигляді напівструктурованого 

психопатологічного інтерв’ю, основною метою 

якого була комплексна оцінка психічного статусу 

пацієнта. Розлади психіки діагностувалися відпо-

відно до критеріїв МКХ-10 розділу V «Психічні ро-

злади». За результатами скринінгу було відібрано 

130 респондентів, з яких 15 ВПО були вилучені з 

подальшого дослідження. До критеріїв виключення 

з дослідження відносилися: вік молодше 18 років; 

відсутність добровільної усвідомленої згоди на об-

стеження та виражене інтелектуально-мнестичне 

зниження. 

Розподілення обстежених осіб на 3 групи на-

ступне: 1) група хворих з соматичною патологією 

(ГХСП), в яку увійшло 43 ВПО (33%) – контингент 

з діагностованими раніше хронічними соматич-

ними захворюваннями або з інвалідністю за сома-

тичним захворюванням; 2) група хворих з психіч-

ною патологією (ГХПП), в яку увійшло 43 ВПО 

(33%) – респонденти з інвалідністю за психічним 

захворюванням; 3) група умовно здорових (ГУЗ), 

яку склали 44 ВПО (34%) – люди, які не мали тяж-

ких хронічних захворювань чи інвалідності. В 

ГХСП увійшло 43 ВПО (33%), які отримали інвалі-

дність за соматичним захворюванням. Розподіл за 

профілем інвалідності наступний: неврологічний – 

23 (53,5%); офтальмологічний – 11 (25,6%); пуль-

монологічний – 3 (7%); ендокринологічний – 3 

(7%); кардіологічний – 2 (4,6%); травматологічний 

– 1 (2,3%) (рис.1).  
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Рис. 1 Розподіл ВПО з ГХСП за профілем інвалідності (n=43) 

 

В ГХПП увійшло 43 ВПО (33%), що мали ра-

ніше діагностований тяжкий хронічний психічний 

розлад або інвалідність за психічним захворюван-

ням. Розподіл за клінічною патологією: шизофренія 

– 21 (49%); легка розумова відсталість – 15 (35%); 

органічні розлади особистості – 7 (16%) (рис. 2). 

Групу умовно здорових складали 44 ВПО 

(34%), які не мали раніше діагностованих тяжких 

хронічних захворювань чи інвалідності. 

Серед 130 обстежених внутрішньо переміще-

них осіб переважали жінки з питомою вагою 69,2% 

від усіх респондентів. В ГХСП і ГХПП жінки скла-

дали по 58,1%, а в ГУЗ – 90,9%.  

 
Рис. 2 Розподіл ВПО з ГХПП за клінічною патологією (n=43) 

 

За віковими групами ВПО розподілилися рів-

номірно у діапазоні від 21 до 80 років; 1 особа 

(2,3%) була молодша за 20 років і 1 – старше за 81.  

Майже половину ВПО склали особи з серед-

ньою спеціальною освітою – 49,2% (з практично 

однаковою кількістю у ГХСП, ГХПП та ГУЗ); дос-

ліджувані з вищою освітою − 26,9%; з середньою – 

17,7%; з початковою і неповною середньою осві-

тою загалом − 5,4%; а найменшу питому вагу 

склали особи з неповною вищою освітою – 0,8%. 

За типом зайнятості 100% респондентів з 

ГХСП і ГХПП становили інваліди. У ГУЗ 54,5% 

осіб були пенсіонерами; 31,8% − безробітними; 

доля зайнятих складала 4,6%. 

За сімейним станом: 27,7% були розлучені або 

неодружені, а 14,6% − вдівці (дана категорія ВПО 

складає пул респондентів з підвищеним ризиком 

формування розладів психіки та поведінки); 24,6% 

− одружені; 5,4% − проживали в цивільному 

шлюбі; 60,5% − неодружені з ГХПП. 
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Більшість ВПО в період вимушеного перемі-

щення проживали з дітьми – 26,9%; наодинці – 

24,6% або з батьками – 20,8%; 13,9% проживали з 

чоловіком/дружиною; 9,2% − з чоловіком/дружи-

ною та дітьми; по 2,3% обрали відповідь «З чолові-

ком/дружиною, дітьми і батьками» та «Інше». З 

ГХСП 44,2% проживали на одинці, а 48,8% ГЗПП – 

з батьками. 

З обстежених осіб 80% скаржилися на самопо-

чуття: 93% з ГХСП; 72,1% − ГХПП і 75% − ГУЗ. 

Переважна більшість (65,4%) ВПО постійно прий-

мали ліки: 67,4% хворих з ГХСП; 69,8% − ГХПП і 

59,1% − ГУЗ. Свідком або учасником психотравму-

ючих подій були 93,8% респондентів без достовір-

ної різниці між групами. Половина обстежених пе-

ребували у вимушеному переміщенні більше 1 

року; більше третини (36,1%) – від 6 місяців до 1 

року; 8,5% − від 3 до 6 місяців і 5,4% від 1 до 3 мі-

сяців. 

Для діагностики порушень у психічній та по-

ведінковій сферах застосовували опитувальник оці-

нки якості життя SF-36 [7, 8]. З початку 80-х років 

минулого століття в зарубіжній медичній літера-

турі з'явилися відомості про використання в оцінці 

результатів лікування показника «якості життя» 

(Quality of Life, QOL). У 1982 Bush J.W. і Kaplan 

R.M. запропонували термін "health-related quality of 

life" або HRQOL (пов'язана зі здоров'ям якість 

життя) [9], щоб виділити актуальні поняття медич-

ного характеру з широкого і загального поняття 

якості життя. За визначенням Всемірної організації 

охорони здоров’я: «Якість життя – це сприйняття 

людиною своєї позиції у житті, у тому числі, фізи-

чного, психічного та соціального благополуччя, за-

лежно від якості середовища, в якому вона живе, а 

також ступеня задоволення конкретним рівнем 

життя та іншими складовими психологічного ком-

форту» [10]. Якість життя – це інтегральна характе-

ристика фізичного, психологічного, емоційного і 

соціального функціонування хворого, заснована на 

його суб'єктивному сприйнятті. Дослідження цього 

показника допомагає отримати інформацію, необ-

хідну для глибшого розуміння впливу клінічних 

проявів соматичного захворювання на загальний (в 

тому числі психологічний) стан хворих, а також дає 

можливість оцінити ефективність застосованої те-

рапії. 

Опитувальник SF-36 (Medical Outcomes Study 

36-item short form health survey) – це неспецифічний 

опитувальник якості життя, який був розроблений 

в 1992 році американськими лікарями John E. Ware 

і Cathy D. Sherbourne [11] і є одним з найбільш по-

ширених методів вимірювання якості життя, пов'я-

заної зі здоров'ям. SF-36 використовується в кліні-

чній практиці та наукових дослідженнях для оцінки 

загального здоров'я населення у віці від 14 років і 

старше, незалежно від наявного захворювання, ста-

тевих, вікових особливостей та специфіки того чи 

іншого лікування. Опитувальник відображає зага-

льне благополуччя і ступінь задоволеності тими 

сторонами життєдіяльності людини, на які впливає 

стан здоров'я. Він дозволяє оцінити суб'єктивну за-

доволеність хворого своїм фізичним і психічним 

станом, соціальним функціонуванням, а також ві-

дображає самооцінку ступеня виразності больового 

синдрому. 

36 пунктів опитувальника згруповані у 8 шкал: 

фізичне функціонування (PF), рольова діяльність 

(RP), тілесний біль (ВP), загальне здоров'я (GH), 

життєздатність (VT), соціальне функціонування 

(SF), емоційний стан (RE) і психічне здоров'я (MH) 

і фізичний компонент здоров’я (PH). Показники ко-

жної шкали варіюють від 0 до 100, де 100 предста-

вляє повне здоров'я, а всі шкали формують два по-

казники: душевне і фізичне благополуччя. 

Результати представляються у вигляді оцінок у 

балах за 8 шкалами, складених таким чином, що 

більш висока оцінка вказує на більш високий рівень 

якості життя. 

Статистичний метод дослідження виконаний із 

застосуванням логічного аналізу феноменів психіч-

них функцій та розладів, причинно-наслідкових 

зв'язків між анамнестичними, фізіологічними, соці-

альними ознаками респондентів та результатами 

клініко-психопатологічних і пастопсихологічних 

досліджень; причинно-наслідкових зв'язків між до-

сліджуваними ознаками із обчислення коефіцієнта 

рангової кореляції Spearman − rs (для визначення ті-

сноти зв'язку між кількісними і якісними ознаками, 

за умови можливості ранжирування цих ознак за 

ступенем убування або зростання) та коефіцієнта 

парної кореляції Pearson − r (для визначення ліній-

ного взаємозв'язку між кількісними і якісними 

ознаками, за умови можливості ранжирування цих 

ознак за ступенем убування або зростання). 

Результати. Нами виявлені достовірні кореля-

ційні зв’язки між показниками якості життя (SF-36) 

та соціально-демографічними характеристиками. 

Показники «Фізичне функціонування» та «Рольове 

функціонування, обумовлене фізичним станом» в 

ГХСП корелювали зі статтю та тривалістю вимуше-

ного переміщення, були достовірно вищими у жі-

нок (відповідно r=0.391, p=0,005, r=0.428, p=0.002) 

та зменшувались при збільшенні тривалості перемі-

щення (відповідно r=-0.467, p=0.001, r=-0.361, 

p=0.009). В ГХПП ці ж показники були достовірно 

нижчі у респондентів, які скаржились на свій на фі-

зичний стан (відповідно r=-0.353, p=0.01, r=0.369, 

p=0.007). В ГУЗ – зменшувалися з віком (відпо-

відно r=-0.780, p<0.01, r=-0.707, p<0.01), при наяв-

ності скарг на фізичний стан (відповідно r=-0.373, 

p=0.006, r=-0.329, p=0.015) та при прийомі лікарсь-

ких препаратів (відповідно rs =-0.271, p=0.038), що 

наведено в таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Взаємозв’язок якості життя за шкалами опитувальника SF-36 та соціально-демографічних показників 

ВПО в ГУЗ (n=44), коефіцієнт рангової кореляції Spearman  

Соціально-де-

мографічні по-

казники 

PF RF RE VT MH SF BP GH PH 

Вік 
-,861** 

p<0.01 

-,757 

p<0.01 

-,260* 

0.044 

-,275* 

0.035 
 

-,470** 

0.001 

-,615** 

p<0.01 

-,635** 

p<0.01 

-,584** 

p<0.01 

Зайнятість 
-,831** 

p<0.01 

-,657** 

p<0.01 
   

-,408** 

0.003 

-,496** 

p<0.01 

-,587** 

p<0.01 

-,542** 

p<0.01 

Задоволення ро-

ботою 
       

,783* 

0.033 
 

Проживання са-

мостійно чи ні 

,285* 

0.030 

,332* 

0.014 
    

-,402** 

0.003 
 

,277* 

0.034 

Скарги 
-,440** 

0.001 

-,380** 

0.005 

-,352** 

0.01 

-,398** 

0.004 

-,405** 

0.003 

-,504** 

p<0.01 

-,548** 

p<0.01 

-,486** 

p<0.01 

-,400** 

0.004 

Прийом препа-

ратів 

,309* 

0.021 

,271* 

0.038 

-,456** 

0.001 

-,522** 

p<0.01 

-,455** 

0.001 

-,459** 

0.001 

-,280* 

0.033 

-,271* 

0.038 

-,287* 

0.029 

Учасник/ свідок 

психотравмую-

чої ситуації 

0.306* 

0.022 

-,291* 

0.027 
   

-,288* 

0.029 
 

-,257* 

0.046 
 

Тривалість пере-

міщення 
    

-,290* 

0.028 
 

-,306* 

0.022 
  

*. Кореляція значуща на рівні 0,05. 

**. Кореляція значуща на рівні 0,01. 

 

Ці зв’язки можуть відображати певну виснаже-

ність нервово-психічної діяльності індивідуумів в 

умовах тривалого впливу психотравмуючої ситуа-

ції, порушень адаптації, загострення існуючих хро-

нічних захворювань, відсутність повноцінної соці-

ально-економічної підтримки респондентів тощо. 

Показник «Рольове функціонування, обумов-

лене емоційним станом» в ГХСП та ГУЗ був ниж-

чим в осіб, які мали скарги на фізичний стан (відпо-

відно r=-0.350, p=0.011, r=-0.337, p=0.013) та прий-

мали лікарські препарати (відповідно rs =-0.267, 

p=0.042, r=-0.449, p=0.001). Окремо в ГУЗ цей по-

казник зменшувався з віком (r=-0.291, p=0.028). В 

ГХПП показники «Рольове функціонування, обу-

мовлене емоційним станом», та «Життєва актив-

ність» зменшувались з віком (відповідно r=-0.428, 

p=0.002, r=-0.413, p=0.003) і при прийомі лікарсь-

ких препаратів (відповідно r =-0.510, p<0.01, r=-

0.518, p<0.01); окремо показник «Життєва актив-

ність» зменшувався за наявності скарг на фізичний 

стан (r=-0.379, p=0.006), що можливо асоціюється із 

зростаючою тривалістю психічного захворювання, 

особистісним сплощенням на тлі адаптаційних роз-

ладів з постійним впливом психотравмуючої ситу-

ації, викликаної фактом переміщення, збіднення та 

погіршення умов існування. 

Показники «Життєва активність» та «Психічне 

здоров’я» в ГХСП та ГУЗ зменшувалися в осіб, які 

скаржилися на свій фізичний стан (відповідно r=-

0.325, p=0.017, r=-0.300, p=0.025 та r=-0.383, 

p=0.005, r=-0.398, p=0.004) та приймали лікарські 

препарати (відповідно r=-0.305, p=0.024, r=-0.395, 

p=0.004 та r=-0.496, p<0.01, r=-0.443, p=0.001). Ок-

ремо ці показники зменшувались в ГХСП при 

впливі психотравмуючої ситуації (відповідно r=-

0.432, p=0.002, r=-0.385, p=0.005), а в ГУЗ показник 

«Психічне здоров’я» зменшувався при збільшені 

тривалості переміщення (rs=-0.290, p=0.028). В 

ГХПП показник «Психічне здоров’я» зменшувався 

з віком (r=-0.290, p=0.03), в осіб, які мали скарги на 

свій фізичний стан (r=-0.387, p=0.005) та приймали 

лікарські препарати (r=-0.507, p<0.01), що може 

свідчити про зниження стресостійкості та висна-

ження адаптаційних резервів респондентів. 

Показник «Соціальне функціонування» в 

ГХСП був вищій у жінок (r=0.282, p=0.033), а в 

ГХПП – у чоловіків (r=-0.472, p=0.001); зменшува-

вся з віком у ГХСП та ГУЗ (відповідно r=-0.308, 

p=0.022, r=-0.452, p=0.001), у осіб, які скаржились 

на свій фізичний стан з ГХСП, ГХПП та ГУЗ (від-

повідно r=-0.363, p=0.008, r=-0.404, p=0.004, r=-

0.465, p=0.001), приймали лікарські препарати з 

ГУЗ (r=-0.401, p=0.003) та при впливі психотравму-

ючої ситуації в ГХСП та ГУЗ (відповідно r=-0.317, 

p=0.019, r=-0.280, p=0.033). 

Показник «Інтенсивність болю» в ГХПП був 

достовірно нижчим у чоловіків (r=0.270, p=0.04) та 

осіб, які мали скарги на свій фізичний стан (r=-

0.304, p=0.024); в ГХСП та ГУЗ – у осіб, які прий-

мали лікарські препарати (відповідно r=-0.266, 

p=0.042, rs=-0.280, p=0.033). Окремо в ГУЗ цей по-

казник зменшувався з віком (r=-0.615, p<0.01), а в 

ГХСП – в осіб, які були учасниками/свідками пси-

хотравмуючої ситуації (r=-0.352, p=0.01). 

Показник «Загальний стан здоров'я» в ГХСП, 

ГХПП та ГУЗ був достовірно нижчим у ВПО, які 

мали скарги на свій фізичний стан (відповідно r=-

0.304, p=0.024, r=-0.395, p=0.004, r=-0.426, p=0.002); 

в ГХСП та ГУЗ – респондентів, які приймали ліка-

рські препарати (відповідно r=-0.456, p=0.001, r=-

0.331, p=0.014) та були учасниками/свідками пси-

хотравмуючої ситуації (відповідно r=-0.258, 

p=0.047, r=-0.257, p=0.046), що мале місце в наслі-

док порушень адаптації переселенців; в ГХПП та 
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ГУЗ – зменшувався з віком (відповідно r=-0.279, 

p=0.035, r=-0.620, p<0.01); окремо в ГУЗ – достові-

рно вищім у респондентів задоволених своєю робо-

тою (rs=0.783, p=0.033), що підкреслює важливість 

належного рівня соціально-економічної підтримки 

ВПО. 

Показник «Фізичне здоров’я» в ГХСП, ГХПП 

та ГУЗ зменшувався з віком (відповідно r=-0.387, 

p=0.005, rs=-0.343, p=0.012, r=-0.567, p<0.01). Ок-

ремо в ГУЗ показник «Фізичне здоров’я» був дос-

товірно нижчім у респондентів, що мали скарги на 

свій фізичний стан (r=-0.357, p=0.009) та приймали 

лікарські препарати (r=-0.345, p=0.011), що приро-

дньо відбиває фізіологічні процеси, пов’язані зі ста-

рінням організму, наявністю хронічних хвороб 

та/або інвалідності. 

Висновки. Таким чином, проведене дослі-

дження взаємозв’язку якості життя за опитувальни-

ком оцінки якості життя SF-36 та соціально-демо-

графічних характеристик ВПО дозволяє зробити 

висновок, що на тлі комплексу психічних реакцій 

та станів, пов'язаних із дією психотравмуючих фа-

кторів (загроза життю та здоров'ю, вимушене пере-

міщення, соціо-культурна та побутова необлашто-

ваність та пристосування до нових умов життєді-

яльності, питання проблем з працевлаштуванням та 

задовільних умов роботи, погіршення стану здоро-

в'я через загострення існуючих та появу нових хво-

роб та розладів, невизначеність майбутньої можли-

вості повернення на батьківщину тощо), які стали 

каталізатором формування психопатологічних про-

цесів, домінуючими психічними розладами у рес-

пондентів є депресивні та тривожні, а також злов-

живання алкогольними напоями, панічний синд-

ром. Якість життя за усіма шкалами опитувальника 

SF-36 достовірно зменшувалась зі зростанням віку, 

зростанням кількості скарг на фізичний стан, з фа-

ктом участі в психотравмуючій ситуації, наявністю 

незадоволення існуючою роботою, збільшенням 

тривалості переміщення. Отримані дані дозволять 

більш обґрунтовано та диференційовано оптимізу-

вати принципи надання спеціалізованої психіатри-

чної та соціально-психологічної допомоги ВПО. 
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ABSTRACT 

The teaching and methodological process at the course of psychiatry and medical psychology of the depart-

ment of nervous diseases, psychiatry and medical psychology named after S.M. Savenko of Bukovynian State 

Medical University (BSMU) is carried out based on qualification characteristics in accordance with the academic 

qualification level "Master’s Degree". 

The effectiveness of professional training of future medical specialists largely depends on the level of teach-

ing and methodological work at the university, namely - the elimination of outdated methods that do not meet 

modern requirements and their prompt replacement by modern ones. There is a need on the part of the teaching 

staff to adjust their teaching of the subject using the formation and implementation of models of best practices, 

particularly - distance learning. The system of teaching and methodological work at the course of psychiatry and 

medical psychology of BSMU is based on modern achievements of medical science, advanced pedagogical expe-

rience and educational process among student youth. 

Keywords: teaching and methodological work, psychiatry and drug abuse treatment, distance learning. 

 

Problem formulation. Integration of Ukrainian 

society in the field of education into the European edu-

cational space, rethinking medical science values, im-

proving the educational paradigm of higher education 

and the introduction of new innovative educational 

technologies, determine the main directions of teaching 

and methodological work in higher medical educational 

institutions to form a modern professional clinician. 

Analysis of recent research and publications. 

The system of teaching and methodological work in 

higher educational institutions is based on the achieve-

ments of pedagogical science, advanced pedagogical 

experience, quantitative and qualitative analysis of the 

educational process, and covers analytical, diagnostic, 

research, scientific and practical, and information ac-

tivities. 

Teaching and methodological work is imple-

mented as a two-component and multilevel system, 

which provides for the simultaneous functioning of the 

methodological work of the department and the meth-

odological work of the university. 

In the process of teaching and methodological 

work, the quality of the following components is sys-

tematically monitored: 

- academic achievements of students; 

- the level of professionalism of the teaching staff; 

- teaching and methodological support for disci-

plines. 

Teaching and methodological work in higher edu-

cational institutions is realized through traditional col-

lective (mass and group) and individual forms, i.e.: 

- collective: meetings of the methodological coun-

cil of the faculty and methodical commissions of the 

departments, permanent problem solving scientific-

methodological seminars, the school for young teach-

ers, lectures-consultations, pedagogical conferences on 

scientific-methodological issues, etc .; 

- individual: mentoring, internships, counseling, 

attending classes and educational activities, self-educa-

tion of teachers, etc. [3]. 

To improve the level and quality of education of 

high importance there are the issues of teaching and 

technological support of methodological work, which 

in combination with other areas of work: teaching, re-

search and educational work creates a unique system of 

educational activities [2]. The focus on humanism in 

education, especially in medical institutions for the 

training of doctors, needs renovation and revising the 

priorities of the educational paradigm. In this regard, 

the importance of the personality of the teacher, who 

must combine scientific and practical knowledge in the 

most appropriate forms of its presentation. He/ She 

should renew the existing approaches to the organiza-

tion of methodological work in the educational institu-

tion, and it is, as follows, the care about the level of 

education during work, mobility of graduates, individ-

ually oriented approach to training, the combination of 

higher qualification and professional competence, tech-

nologies in higher education, encouraging of innova-

tive activity. [1]. Following the main ideas of the Bolo-

gna process, teaching and methodological work is 

aimed at implementing the European credit transfer 

system, which, in turn, ensures the formation of com-

petitive graduates in accordance with the areas of train-

ing [4]. 

The purpose of the article. The purpose of the 

article is to improve the teaching and methodological 

work of the discipline "Psychiatry and Addictology" in 

accordance with the challenges of world problems to 

train competent medical professionals. 

Highlighting previously unresolved issues. 

Problems of the modern world: the war and the pan-

demic have made and continue to make their adjust-
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ments in the emergence and spreading of diseases, in-

cluding mental ones, which were previously little cov-

ered in the discipline "Psychiatry and Addictology ". 

Presenting main material. 

An important component of the quality of teaching 

and methodological activities of the higher educational 

institution of BSMU is, first of all, theoretical training 

and pedagogical skills of the university staff. The treat-

ment and research departments of Bukovynian State 

Medical University control this process. Every five 

years, each teacher attends advanced training courses at 

the academies of postgraduate education and every year 

submits a personal educational portfolio with the re-

sults of continuous professional development to the 

Ministry of Health of Ukraine. This work at the univer-

sity is organized and carried out as a holistic system of 

actions and activities and is aimed at improving the pro-

fessional training and level of professionalism of the 

teaching staff of higher education. The university takes 

into account the licensing requirements for each teacher 

for compliance with the position. The minimum re-

quired number is four. 

The scoring system for continuous professional 

development and licensing requirements encourage 

teachers to take thematic improvement courses, prepare 

scientific articles and abstracts in scientific journals, 

poster and oral presentations at scientific and practical 

conferences, congresses and symposia, both in Ukraine 

and abroad, issue educational and teaching manuals. In 

the presented works teachers cover their scientific 

achievements. Through printed materials and electronic 

resources, they get acquainted with the scientific work 

of colleagues, which helps them in their professional 

medical and pedagogical activities, thus activating the 

scientific and creative potential of both parties. In sum-

mary, it should be noted that the portfolio, as an inno-

vative method of teaching and forming within it the IT 

competence of teachers is widely represented in the 

process of their professional development in higher 

medical institutions and, in particular, at BSMU. 

To improve the professional skills of teachers, es-

pecially young ones, the university has a school for 

young teachers, headed by experienced professors, 

which discusses the organization of the educational 

process, improving the quality of knowledge, skills and 

abilities evaluation, preparation of scientific publica-

tions, etcetera. The attention is paid to deepening inter-

national relations, teacher and student exchange, intern-

ships in the workplaces, holding international confer-

ences at the university. 

In the course of psychiatry and medical psychol-

ogy, the teachers’ main attention is aimed at ensuring 

the quality of professional training of students, improv-

ing their theoretical knowledge, skills, and practical 

abilities. Because the course of psychiatry and medical 

psychology is on the clinical basis of the regional psy-

chiatric hospital, students in the pre-quarantine period 

trained practical skills at bedside (collecting anamnesis 

of life and illness, using the clinical and psychopatho-

logical method, mental status assessing ). Subse-

quently, later in the classroom, they reported the data of 

that way of supervision, made a preliminary diagnosis, 

ran differential diagnostics, determined the final diag-

nosis, and prescribed the treatment. The 4th year stu-

dents studying Psychiatry and Addictology are cur-

rently deprived of cases due to quarantine measures. 

Therefore, the main work is to develop fundamentally 

new provisions for teaching and methodological work 

in the higher educational institution, namely - the elim-

ination of outdated methods that do not meet modern 

requirements. There is a need for the teaching staff to 

adjust their teaching of the subject using the formation 

and implementation of models of best practices, in par-

ticular - distance learning. This technique is not the lat-

est, but its widespread use in all educational institutions 

during the pandemic has become almost the only source 

of knowledge. For more than a calendar year, Buko-

vynian State Medical University has been conducting 

online training. In the beginning, distance learning was 

not perceived positively by either teachers or students 

because medicine is a practical science of theoretical 

use of knowledge and skills. 

The theory should be embodied in the practical ap-

plication of the acquired knowledge in each practical 

lesson. There can be no professional medical specialist 

without training a practical skill. The postulate of a 

physician 'not to harm' works directly when conducting 

a clinical and psychopathological method, namely – 

during follow-up, when the student cannot do without 

deontological knowledge in the approach to the patient. 

Modern patient supervising has shifted to online 

mode. Therefore, practical knowledge and skills were 

transformed into video follow-up. Demonstration of 

thematic patients by medical professionals helps stu-

dents to work out a scheme of psychiatric analysis, 

which is consolidated in each practical lesson, during 

the discussion, when students use a sequence of collect-

ing anamnesis of life and illness. A patient’s complaints 

analysis and the psychiatric status are debatable for stu-

dents in making a preliminary diagnosis, making a dif-

ferential diagnosis with common symptoms and syn-

dromes of similar diseases, which encourages the for-

mation of clinical thinking. 

The curriculum of the discipline "Psychiatry and 

Addictology" for the 4th year students includes treat-

ment and rehabilitation measures, which are discussed 

at the end of the video follow-up including the use of 

groups of psychopharmacological drugs of appropriate 

doses according to symptoms and age. The most active 

students, who recognize in the details the mental disor-

ders that have occurred in the patient, are assessed as 

"excellent". Thus, a healthy knowledge competition is 

created. 

In the process of teaching and methodological 

work, the quality of educational and methodological 

support to the discipline and the educational achieve-

ments of students is systematically monitored. Accord-

ingly, in each class, the student is evaluated on a five-

point scale. The assessment is logged in the electronic 

register and it is the student rating that gives the chance 

to apply for a scholarship at good and excellent train-

ing. Teaching and methodological support for the dis-

cipline includes the availability of improved issues that 

meet the requirements of the Bologna process and are 

supplemented, in accordance with recent diseases 
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(Neurotic, stress-related and somatoform disorders 

with crisis states - adaptation disorders and post-trau-

matic stress disorder and development non-psychotic 

and psychotic mental disorders that arose because of 

the coronavirus pandemic). Methodological instruc-

tions are included in the Moodle system in each subject 

and are used by all students of Bukovynian State Med-

ical University. Lectures are also entered into the Moo-

dle system in accordance with the calendar plan with 

presentations and texts to them. 

The course of psychiatry and medical psychology 

from the first days of the introduction of the credit-

module system in BSMU was actively involved in this 

process, respectively, these issues often were and still 

are the subject of discussion at the methodological 

councils of the faculty and academic councils of the 

university. As a result of the carried out work, the cur-

riculum plans are developed. There are also published 

teaching and methodological manuals to separate edu-

cational disciplines on psychiatry, addictology, psy-

chology, psychophysiology, mental health, etc. and for 

carrying out various practical tasks (in the test format) 

in the conditions of the credit-module system are devel-

oped. 

In the process of teaching psychiatry and addictol-

ogy, the teaching staff uses different methods and 

forms of teaching and learning the subject (online lec-

tures regardless of the quarantine area), practical clas-

ses (offline and online depending on the quarantine 

zones in the form of dialogue, business game, discus-

sion, etc.), consultations (individual -twice a week and 

collective - before passing the module), and also uses 

various forms of current and final assessment (testing, 

solving situational problems, writing essays). The re-

sults of their participation in the All-Ukrainian Olym-

piads in Psychiatry and Addictology, Medical Psychol-

ogy show a high level of training. Students won prizes 

in Psychiatry and Addictology in 2013 – 3rd prize 

place, in 2016 – 1st team place in Ukraine, and in 2017 

– 2nd prize places in the II round of the All-Ukrainian 

Student Olympiads in Psychiatry and Addictology. For 

two years, 2016 and 2017, students in the subject "Psy-

chiatry and Addictology" won two second prizes in the 

All-Ukrainian Olympiads of student research. 

So, healthy competition among students is the 

driving force in gaining professional knowledge and 

skills as well as research skills that they will be able to 

use in their further professional activities. 

Conclusions and offers. Thus, the effectiveness 

of educational and methodological work in the higher 

educational institution depends on its organization with 

the awareness of the purpose and objectives, the quality 

of teaching staff and motivation of their activities 

aimed at improving the quality of education of student 

youth. For many years, Bukovynian State Medical Uni-

versity, improving new technologies and teaching 

methods, has followed approaches aimed at solving im-

portant tasks of teaching and methodological work, 

thus ensuring a high competitive level of student train-

ing. 
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ABSTRACT 

Methodological work and practical training of intern doctors in the higher educational institution Bukovynian 

State Medical University is carried out by the educational-scientific institute of postgraduate education. 

Theoretical training of intern doctors in the discipline "Psychiatry" with 1.5 years of study is carried out at 

the Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Medical Psychology (psychiatry and medical psychology 

course) in the process of teaching professional and professionally-oriented disciplines during the full-time cycle. 

Practical training of future medical specialists in psychiatry is carried out partly on a full-time and, mainly, on a 

part-time cycle based on the regional psychiatric hospital. Educational and practical work is based on the advanced 

achievements of modern medical science. 

Keywords: methodological work, practical training, psychiatry, intern doctors. 

 

Problem formulation. The quality of teaching 

and methodological work and practical training of com-

petitive medical specialists fully depends on the head 

of the full-time cycle, his/ her theoretical training, ped-

agogical skills, and the head of the part-time cycle at 

the internship place. To improve the professional train-

ing of future intern-doctors experienced associate pro-

fessors and practitioners of the highest category work 

with them. 

Analysis of recent research and publications. 

Ensuring the effective social and economic develop-

ment of our country and a high level of medical care 

necessitates the training of specialists of a fundamen-

tally new formation [2]. An important stage of training 

in medicine is postgraduate training - internship, the 

purpose of which is to deepen theoretical knowledge, 

acquire and improve practical skills in a particular spe-

cialty, train doctors (pharmacists) for independent pro-

fessional and service activities. Internship for intern-

doctors is the first step in postgraduate education. 

Particular attention is paid to the algorithmization 

of diagnostics, treatment and prevention of the most 

common diseases. The introduction of new computer 

technologies has significantly expanded and improved 

the opportunities for theoretical training of intern doc-

tors. But in addition to the theoretical training of young 

professionals, special attention during internship 

should be paid to the issues of practical training of 

young professionals. As assigned in the Program of pri-

mary specialization (internship), "the main purpose of 

the internship is to increase the level of practical train-

ing of interns in their professional readiness for inde-

pendent medical work" [1]. 

The purpose of internship: to help an intern doctor 

to master the basics of professional activity, consolidate 

and improve the acquired professional skills, systema-

tize and deepen special knowledge of basic and related 

disciplines and prepare for certification to determine 

the knowledge and practical skills of a specialist. The 

main methodological principle of internship training is 

the development of doctors' activity and control of their 

independence. According to the Regulations on intern-

ships, internships are conducted in the form of full-time 

and part-time education at the departments of higher 

medical educational institutions of III-IV levels of ac-

creditation, institutions of postgraduate education and 

internships in basic health care institutions [3]. 

According to the Law of Ukraine “On Higher Ed-

ucation”, the order of the Ministry of Health of Ukraine 

dated 19.09.1996 № 291 “Regulations on specialization 

(internship) of graduates of medical and pharmaceuti-

cal educational institutions of III-IV levels of accredi-

tation” specialization of intern doctors is a mandatory 

form of postgraduate education completion of the qual-

ification "specialist doctor". 

Specialization (internship) involves mastering by 

a doctor one of the nomenclature medical specialties, 

approved by the order of the Ministry of Health of 

Ukraine from 21.11.2005 № 621 "On amendments to 

the order № 81 from 23.02.2005" List of specialties and 

terms of internship graduates institutions, medical and 

pharmaceutical faculties of universities ". Training of 

intern doctors in psychiatry at the department is carried 

out according to the Curriculum and the program of 

specialization (internship) of graduates of higher medi-

cal educational institutions of III-IV levels of accredi-

tation in the specialty "Psychiatry", approved by the 

Ministry of Health of Ukraine. 

The purpose of the article. The purpose of the 

article is to highlight the improved system of methodo-

logical work and practical training of future specialists 

in psychiatry. 

Highlighting previously unresolved issues. 

Modern challenges: armed conflicts in which both mil-

itary and civilians suffer and the coronavirus pandemic 

pose a psychological threat to humanity. Therefore, 

medical science, based on the principles of physical and 

mental health of citizens, should respond primarily by 

making adjustments to the curriculum in the training of 

intern doctors, including psychiatry. 
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Presenting main material. Training of intern 

doctors is carried out on the basis of the standard cur-

riculum and the training program of specialization (in-

ternship). At the course of psychiatry, there have been 

developed reference books (syllabuses), which corre-

spond to the training program and are available to every 

intern doctor. Each intern works according to the pro-

gram of "Individual plan-schedule", which is drawn up 

and approved for each academic year. The content of 

the curriculum, which is included in the syllabus, 

namely: the thematic plan of lectures, seminars, practi-

cal classes and independent work of an intern doctor, is 

determined by the state standard of professional train-

ing for a postgraduate with higher methodological edu-

cation in a particular specialty while maintaining the 

number classroom and extracurricular hours (according 

to the curriculum). According to the training program, 

an intern doctor has to master a list of specific neces-

sary practical skills, abilities and emergencies that meet 

the requirements of the qualification characteristics of 

the specialist during the internship. 

During the face-to-face cycle with intern doctors, 

practical classes are conducted with obligatory micro 

supervision of patients. During the quarantine period, 

video supervision is also carried out in part. However, 

the main purpose of the supervisions is the work of an 

intern doctor to diagnose mental disorders, namely - 

differentiating of a psychopathological syndrome, syn-

drome differential diagnostics, stating the diagnosis, 

and prescribing treatment. Rehabilitation and examina-

tion (labor, military, forensic) of mentally ill people are 

also resolved with intern doctors. A significant share of 

examination questions (in hourly equivalent) is devoted 

to seminars and self-study. 

During the part-time cycle, intern doctors of the 

discipline "Psychiatry", working in different depart-

ments, supervise patients under the surveillance of the 

head of the department or an experienced doctor. Intern 

doctors take part in daily morning rounds of patients, 

report about the patients who are treated by them inde-

pendently or under the guidance of a doctor. They par-

ticipate in the discussion of patient complaints, clinical 

diagnosis statements and treatment prescribing. An im-

portant component is to include the intern in the practi-

cal work of the department. They study current orders 

on psychiatric care with the head of the part-time cycle 

at seminars. The knowledge gained by an intern during 

the part-time cycle cannot be compensated only by 

studying the theory. 

Supportive outpatient treatment plays a particu-

larly important role in the lives of our patients and is 

aimed at their re-socialization (full, partial) in society. 

A significant number of specialists work in inpatient 

and outpatient psychiatric services after the internship. 

They are also involved in labor expertise, preparing 

documents for submission to MSEC, or working in 

these commissions. Some intern doctors continue to 

work as military experts, being members of district, city 

and regional medical commissions at military enlist-

ment offices. A forensic examination is the recognition 

of an illegal action of a patient as one that is recognized 

by the court as sane or insane and, accordingly, com-

pulsory treatment is prescribed. Therefore, in the pro-

cess of training, interns must go through all stages of 

providing psychiatric care to citizens and, coming to 

the main place of work, be competent in solving the 

tasks. 

Intern doctors master practical skills while work-

ing under the guidance of teachers in psychiatric wards. 

Also, practical training of future specialists in psychia-

try takes place during hospital shifts (2 shifts per 

month), consultations, mortality tests, clinical examina-

tions (once a week under the guidance of an associate 

professor of the department responsible for medical 

work) and other medical and educational activities such 

as, performance and presentation of research works of 

students, methodological work with teachers, etc., 

which are carried out during the full-time and part-time 

cycles. An important component in the formation of a 

psychiatrist is to master the professional skills of a cli-

nician. Therefore, the availability of practical skills is 

assessed at all stages of intern preparation: basic, inter-

mediate and final computer test control, abstracts, 

speeches at scientific conferences of intern doctors, 

semi-annual, annual certifications at the end of the first 

full-time cycle and final certification at the end of the 

second full-time cycle with a test on practical skills. 

The above stages in the theoretical and practical 

training of an intern doctor in psychiatry will create 

conditions for improving the technology of postgradu-

ate education and provide an appropriate level of train-

ing for young professionals, improving the experience 

of the Department of Nervous Diseases, Psychiatry and 

Medical Psychology to introduce new technologies for 

intern doctors. 

So that teaching and methodological work in 

higher educational institution encourage each intern 

doctor to increase his/ her professional level, contribute 

to the personal enrichment with medical findings, allow 

young doctors to learn clinical skills from experienced 

teachers and professional clinicians, provide supporting 

the spirit of creativity and desire for research in the 

medical environment, it must be skillfully managed. 

Therefore, the educational - scientific institute of 

postgraduate education carefully monitors the work of 

intern doctors by attending classes on a full-time basis 

online (joining the links of the seminar or practical les-

son, monitoring the answers of interns and their evalu-

ation by the teacher). 

To obtain the professional skills by intern doctors 

at the Bukovina State Medical University, the educa-

tional and scientific institute of postgraduate education 

applies the following forms of methodological work: 

a) scientific-practical conferences of teachers re-

sponsible for the full-time cycle and heads of the part-

time cycle on the problems of implementation and im-

provement of the concept of continuing professional 

education (from theory to practice), scientific and 

methodological principles of training future medical 

professionals; 

b) general conferences of pedagogical workers 

with a discussion of the educational process state in the 

higher educational institution, and prospects for the de-

velopment of the chosen profession of an intern doctor, 

in particular - a psychiatrist; 
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c) meetings of small and large academic councils 

of the institution, which analyze in detail the level of 

professional training of intern doctors, the state of edu-

cational work based on internships, discuss and ap-

prove a long-term plan of higher education on emerging 

issues. During the training, psychiatric interns are in-

volved in the "deontology" program, which is manda-

tory in the work with patients in psychiatric clinics us-

ing psychotherapeutic approaches in the treatment and 

diagnostic process. An important role is also given to 

the educational process, as the future medical specialist 

is the bearer of politeness and intelligence; high moral-

ity and spirituality; ethics and aesthetics, especially if it 

is a psychiatrist or a medical psychologist. 

Conclusions and offers. Thus, the ultimate goal 

of the internship is to increase the level of practical 

training of graduates, their professional readiness for 

independent medical activity in the basic specialty 

"Psychiatry". 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящем обзоре представлен анализ ситуации, которая сложилась в медицинской науке после 

бурного развития психосоматической медицины и ее очевидных притязаний на общемедицинскую пара-

дигму. История исследования психосоматической проблемы не внесла ясности в вопросы понимания этио-

патогенеза и клиники психосоматических болезней. Проблема в том, что понятие «дихотомия» ввело ис-

следователей в заблуждение – это две противоположности или две части целого. Показано, что налицо 

существенный казус в истории психосоматической психиатрии: говорили о единстве психики и тела, а в 

реальности эти категории практически во всех психосоматических концепциях разделялись. 

Современные нейровизуализационные и тонкие лабораторные исследования показали, что соматиче-

ские и психические расстройства, проявляющиеся функционально-соматическими, соматоформными, 

психовегетатичными, сенестопатическими симптомами, ипохондрическми, тревожными, депрессивными 

проявлениями, соматическими и органными симптомами, опосредованы близкими изменениями в голов-

ном мозге: изменения структуры, активности и объема в гиппокампе, миндалине, префронтальной коре; 

снижение уровня кортизола, альдостерона; активация инфламаторных процессов; повышение уровня про-

воспалительных цитокинов, которые могут объяснить взаимодействие между эндокринной, иммунной, ве-

гетативной, центральной нервной систем с психологическими расстройствами.  

Это позволяет нам говорить не о психических и соматических синдромах, а о едином церебро-сома-

тическом синдроме - базисном синдроме непсихиатрической психиатрии. Концепция «непсихиатрической 

психиатрии» строится на положении, что психические и соматические болезни имеют единый «корень» - 

головной мозг, который является не только основным нервным «ганглием» в организме, но и самой боль-

шой железой внутренней секреции, координирующей, регулирующей и контролирующей все жизненные 

функции организма и поведение человека, то есть является не только органом психическим, но и органом 

соматическим. 
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ABSTRACT 

In the current review the situation in medical science after the rapid development of psychosomatic medicine 

and its obvious claims to general medical paradigm was analyzed. The history of psychosomatic paradigm studies 

has no contribution in understanding of pathogenesis and clinical manifestations of psychosomatic diseases. This 

is due to term «dichotomy» confusing whether they are two opposites or two parts of a whole. An important 

incidence in the psychosomatic psychiatry history has been shown: the unity of psychotics and body was men-

tioned but these categories were separated almost in all psychosomatic concepts.  

Modern neurovisional and delicate laboratory studies showed that somatic and psychiatric disorders having 

functional somatic, somatoform, depressive manifestations, somatic and organic symptoms mediated by tight 

changes in the brain: changes in structure, activity, volume of hippocampus, amygdalas, prefrontal cortex; de-

creased cortisol and aldosterone levels; development of inflammatory processes; increased levels of proinflamma-

tory cytokines that might explain interaction of endocrine, vegetative, central nervous systems with psychological 

disorders.  

This allows consider not psychiatric and somatic syndromes separately, but as a cerebral-somatic syndrome, 

a basic syndrome of non-psychiatric psychiatry. The concept of «non-psychiatric psychiatry» is based on the state-

ment that psychiatric and somatic diseases have the same «origin» – the brain, which is considered not only as the 

main neuronal «ganglia» in the organism, but also the biggest gland of inner secretion, coordination, regulations, 

and control for all vital functions of the organism and human behavior, therefore, considering not only as an organ 

of psychotics, but also as a somatic organ.  

Ключевые слова: психоаналитическая концепция, головной мозг, кортизол, кайнестопатии, гипота-

ламо-гипофизарно-надпочечниковая ось, нейроморфологические изменения непсихиатрическая 

психиатрия.  

Keywords: psychoanalytic conception, brain, cortisol, canestopathia, hypothalmic-pituitary-adrenal axis, 

neuromorphological changes, non-psychiatric psychiatry. 

 

В период своего бурного расцвета в середине 

20-го века психосоматическая медицина представи-

лась как новая наука о взаимоотношениях психики 

и сомы с претензиями стать общемедицинской па-

радигмой и охватить все медицину. Как отмечает 

Greco M. [1], спустя 60 лет, уже в наше время, эта 

«область достигла не более чем респектабельного 

положения в качестве исследовательской специа-

лизации в рамках медицинского статус-кво». Но 

проблема психосоматики имеет более долгую исто-

рию. Термин «психосоматика» изначально был вве-

ден в 1818 году профессором психологии Heinroth-

ом [2], и получил распространение благодаря тру-

дам и стараниям психоаналитиков, которые, не-

смотря на то, что еще S. Freud указывал на значение 

соматической почвы, акцентировали значение пси-

хологических факторов, закрепив тем самым пси-

хосоматику, как отмечают Колесников Д.Б. и со-

авт., в качестве «прикладного психоанализа в меди-

цине, оставаясь таковой до настоящего времени» 

[3]. 200-летнее исследование проблем психосома-

тической медицины, как со стороны интернистов, 

так и психиатров, так и не внесло ясности в во-

просы понимания этиологии, клиники, динамики, 

терапии психосоматических болезней. Обобщая из-

ложенный в предыдущих статьях анализ разных 

подходов к психосоматическим концепциям, заме-

тим, что ни одна из существующих актуальных и 

имеющих историческое значение концепций и под-

ходов не дает исчерпывающего объяснения генеза 

и механизмов развития психосоматических рас-

стройств. Это является основанием для мультифак-

торного (комплексного или системного) подхода к 

данной проблеме, который подчеркивает слож-

ность патогенеза психосоматических заболеваний 

и учитывает как психологические, так и соматиче-

ские факторы в этиопатогенезе. Термин «психосо-

матика» вводит исследователей в заблуждение, по-

скольку, как подчеркнул Александер еще 1939 

году, он может подразумевать дихотомию между 

психикой и телом. Однако если мы понимаем пси-

хические феномены как не что иное, как субъектив-

ный аспект определенных телесных (мозговых) 

процессов, то эта дихотомия исчезает, и «психосо-

матика» становясь медициной всего человека [4]. 

Классические (традиционные) подходы к пси-

хосоматической проблеме в основном осуждают 

концептуальную неадекватность дуализма психики 

и тела. Остается открытым вопрос каков же харак-

тер дуализма? То есть налицо существенный казус 

в истории психосоматической психиатрии: гово-

рили о единстве психики и тела, а в реальности эти 

две категории во всех практически психосоматиче-

ских концепциях разделялись. 

Психосоматическими считали и функциональ-

ные заболевания, и заболевания с морфологической 

(органической) основой, и эндогенные психические 

заболевания, и хронические неинфекционные (со-

матические) заболевания. Сохраняющаяся разоб-

щенность в подходах и интерпретациях психиатров 

и врачей-интернистов вплоть до отсутствия взаимо-

понимания в терминах и определениях продолжает 

оставаться барьером в исследовании этого до-

вольно широкого спектра заболеваний, протекаю-

щих с ведущими соматическими симптомами. Ре-

шение проблемы нам видится в «объединении» 

психических расстройств с соматическими болез-

нями в единое целое, исходя из того, что у всех у 

них единый «корень» - головной мозг, который яв-

ляется не только основным нервным «ганглием» в 

организме, но и самой большой железой внутрен-

ней секреции, координирующей, регулирующей и 

контролирующей все жизненные функции орга-

низма и поведение человека. Отметим также важ-
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ный нюанс, который игнорируется многими психи-

атрами - мозг является не только органом психиче-

ским, но и органом соматическим. То есть, мозг яв-

ляется ключевым органом в организме человека, 

реагирующим на потенциальную угрозу и, следова-

тельно, реагирует на стресс, проявляет физиологи-

ческие и поведенческие реакции, которые могут 

быть адаптивными или патогенными.  

Мозг - это орган тела, который интерпретирует 

переживания как угрожающие или не угрожающие, 

адекватные или не адекватные, позитивные или 

негативные. Помимо гипоталамуса и ствола голов-

ного мозга, которые обеспечивают вегетативные и 

нейроэндокринные реакции на стрессовые фак-

торы, высшие когнитивные участки мозга (в част-

ности, неокортекс и кора в целом) играют ключе-

вую роль в мнестических, аффективных и когни-

тивных проявлениях. Эти области мозга являются 

мишенями для стресса и гормонов стресса, и ост-

рые и хронические последствия стрессовых пере-

живаний влияют на эти мишени, на их реакцию. 

Это особенно очевидно на протяжении всей жизни, 

когда опыт ранних лет в сочетании с генетическими 

факторами оказывает влияние на восприимчивость 

взрослых к стрессу и процесс старения [5]. 

Похожие идеи о мозге были высказаны еще в 

начале 90-х годов прошлого века профессором 

Ю.Л. Нуллером [6], который рассматривал мозг как 

очень большую саморегулирующуюся систему, 

функционирующую по принципу обратной связи. 

Автор пишет, что «нарушение работы головного 

мозга приводит к нарушению гомеостаза этой си-

стемы, что чревато возникновением патологии, 

вплоть до летального исхода. Любое отклонение, 

нарушающее или грозящее нарушить гомеостаз, 

вызывает противореакцию, направленную на его 

восстановление. Чем сложнее саморегулирующа-

яся система и чем более высокий уровень гомео-

стаза необходим для ее нормального существова-

ния, тем менее вероятно, что повреждение какого-

либо механизма проявится однозначными призна-

ками выпадения его функции». Наоборот, мозг мо-

жет отреагировать (на пути восстановления гомео-

стаза) каскадом последовательных компенсатор-

ных реакций – соматических, психических, 

эндокринных, неврологических. И поскольку, как 

отмечает Нуллер Ю.Л., «психические процессы и 

лежащая в их основе деятельность мозга по слож-

ности значительно превосходят процессы, происхо-

дящие в других органах и системах, то их адаптив-

ные реакции должны быть несравненно сложнее». 

Нарушения регулирующей функции мозга могут 

быть вызваны различными причинами: генетиче-

ски обусловленными или приобретенными наруше-

ниями метаболизма мозга или неполноценностью 

различных его функциональных структур, трав-

мами, интоксикациями, сильными стрессовыми 

воздействиями и т.п. Все это может привести к 

нарушению восприятия и переработки информа-

ции, необходимой для нормальной жизнедеятель-

ности организма [7]. В результате воздействий раз-

личных факторов может возникнуть одно и то же 

следствие: мозг перестает справляться с функцией 

адекватной обработки поступающей информации, 

и возникает компенсаторная реакция стресса. Если 

эта реакция не восстанавливает активный уровень 

деятельности мозга и не обеспечивает гомеостаз 

(нормальную функцию мозга), то реакция стресса 

будет нарастать и сама адаптативная реакция будет 

угрожать сохранению гомеостаза [8]. То есть, хо-

рошо известная в психиатрии клиническая реаль-

ность о возможности возникновения одних и тех же 

психических нарушений при совершенно различ-

ных заболеваниях подтверждается той концепцией, 

которую предлагает Нуллер Ю.Л. Более того, дан-

ный подход подтверждает и другую реальность, что 

по мере углубления патологического процесса кли-

ническая картина одного и того же заболевания мо-

жет претерпевать разнообразные изменения. В кли-

нической практике часто соматические жалобы 

связаны с хроническим стрессом, но диагноз забо-

левания не всегда очевиден. В некоторых случаях 

жалобы пациентов могут быть отнесены к функци-

онально-соматическим расстройствам [9]. Эти рас-

стройства определяются как несколько взаимосвя-

занных состояний (симптомокомплексов), которые 

характеризуются наличием симптомов, пережива-

ниями, страданиями, не обнаруживают по собойка-

ких-либо структурных аномалий [10]. Функцио-

нальные соматические расстройства обычно прояв-

ляются синдром раздраженного кишечника, 

головной болью напряжения, синдромом хрониче-

ской усталости, фибромиалгией и некоторыми дру-

гими нарушениями, которые часто наблюдаются в 

психосоматической практике. Кроме того, сомати-

ческие жалобы, которые не полностью объясня-

ются соматическим состоянием, могут опреде-

ляться как соматические симптоматические рас-

стройства согласно DSM-5, вызывающие 

клинически значимые расстройства в социальной, 

профессиональной или других областях функцио-

нирования [11]. Согласно Нуллеру Ю.Л. психопа-

тологическая картина лишь указывает на область 

или уровень вовлеченных в патологический про-

цесс систем мозга. Это не исключает того, что от-

дельные патологические процессы имеют троп-

ность к определенным уровням и регистрам. По-

добный подход, предлагаемый автором, позволяет 

нам объединить психосоматические заболевания в 

единую церебросоматическую систему. Психосо-

матические болезни развиваются на базе физиоло-

гической готовности органа или системы к функци-

ональному нарушению, иначе говоря стресс-диа-

теза. Основной причиной возникновения 

психосоматических расстройств являются психо-

генные (стрессовые) причины (деструктивные лич-

ностные особенности, межличностные отношения, 

социальная среда, психологические травмы), по-

рождающие и поддерживающие негативные эмо-

ции, приводящие к социальной дезадаптации [12]. 

Отличительной чертой этих психогенных (стрессо-

вых) воздействий является активация вегетативной 

нервной системы и гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой (ГГН) оси в виде поведенческого 

и физиологического ответа на угрозу. Неадекват-

ная, чрезмерно длительная адренокортикальная и 
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вегетативная реакция, проявляющаяся в таких 

условиях, оказывает патологическое воздействие 

на организм. Подобная активность возникает при 

постоянном воздействии неблагоприятных факто-

ров среды, межличностных конфликтов, измене-

ниях в образе жизни и поведении и т.д. Люди, пере-

живающие такую длительную повышенную актив-

ность этих систем, подвержены беспокойству, 

тревоге, депрессии. Важность признания защит-

ных, а следовательно и потенциально разрушитель-

ных эффектов медиаторов стресса и адаптации при-

вела к введению двух понятий: «аллостаз» и «алло-

статическая нагрузка или перегрузка» [13, 14]. 

Первое означает процесс поддержания стабильно-

сти (гомеостаза) активными средствами, а именно, 

выделение гормонов стресса и других медиаторов; 

второе понятие означает износ тела и мозга, вы-

званный использованием аллостаза, особенно когда 

нарушается медиаторная регуляция. Процессы ал-

лостаза и аллостатической нагрузки иллюстриру-

ются тем, как различные области мозга реагируют 

на острые и хронические стрессоры [15]. В процесс 

стресса (аллостаза и аллостатической нагрузки) 

включаются определенные биологические меха-

низмы [16]: физиологическoe возбуждение, измене-

ния в геммодинаммике, в эндокринной системе, по-

роговые изменения (в частности, болевой чувстви-

тельности), структурные изменения мозга, 

изменения на нейромедиаторном уровне, иммун-

ные нарушения и т.д. Некоторые биологические ме-

ханизмы могут помочь дифференцировать те или 

иные расстройства.  

В нашем понимании того, как стресс влияет на 

структуру и поведение мозга, важную роль играет 

гипокамп, который был признан мишенью гормо-

нов стресса. Достижения последних лет в области 

нейровизуализации и тонких лабораторных иссле-

дований показали, что под воздействием обычных 

жизненных стрессоров на головной мозг выявля-

ются изменения в нервной деятельности в виде по-

вышения уровня кортизола [17, 18]. Но обычные 

жизненные события (стрессы) способствуют разви-

тию депрессивных заболеваний (в первую очередь, 

у людей с генетической предрасположенностью) 

[19, 20]. У этих больных методами позитронно-эми-

сионной и функциональной магнитно-резонансной 

томографии были выявлены изменения паттернов 

активности в гиппокампе, миндалине и префрон-

тальной коре, снижение объема этих структур [21, 

22]. Однако посмертные вскрытия пациентов, стра-

дающих от длительной тяжелой депрессии, пока-

зали, что имеет место не потеря нейронов в гиппо-

кампе, а потеря глиальных клеток [23]. Признаки 

потери глиальных клеток были обнаружены и в 

миндалине, и префронтальной коре у пациентов с 

длительной депрессией [24, 25]. У депрессивных 

пациентов была выявлена и дисрегуляция секреции 

кортизола [18, 26].  

Sarapultsev A. et al. [18] отмечают, что концен-

трация кортизола в плазме крови может быть либо 

повышена, либо снижена у пациентов с депрессией 

и связанными с ней тревожными и стрессовыми 

расстройствами. Однако, достоверные патофизио-

логические механизмы этого состояния остаются 

неясными. Более того, остается спорным вопрос, 

является ли это причиной или следствием измене-

ний в структуре и функциах мозга. Уществует ряд 

гоэипотез и теорий, которые пытаются понять ме-

ханизмы снижения уровня глюкокортикоидной 

сигнализации и/или уровня глюкокортикоидов. Од-

нако все существующие теории имеют одно общее 

упуэение: недостаточное внимание уделяется ин-

фламаторным процессам, которые, несомненно, 

присутствует при некоторых, связанных со стрес-

сом расстройствах, включая посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР) [27]. При этом 

низкий уровень глюкокортикоидов, резистентность 

глюкокортикоидных рецепторов и признаки перси-

стирующего воспаления (с высоким уровнем цир-

кулирующих цитокинов), могут наблюдаться не 

только при ПТСР, но и при соматических заболева-

ниях (ишемическая болезнь сердца, системные хро-

нические воспалительные заболевания).  

Для понимания роли головного мозга в разви-

тии психических и соматических заболеваний, а 

следовательно, и понимания концепции «непсихи-

атрической психиатрии», показательным является 

сравнение двух заболеваний: психического рас-

стройства – депрессии, и соматического (энокрин-

ного) - болезни Кушинга [5], при которой имеются 

депрессивные симптомы наряду с эндокринными 

[28]. И при депрессии, и при болезни Кушинга вы-

является хронически повышенный уровень корти-

зола, который приводит к соматическим симпто-

мам болезней - постепенной потере минералов из 

костей и абдоминальному ожирению. При тяжелой 

депрессивной болезни, а также при болезни Ку-

шинга, продолжительность болезни, а не возраст 

субъектов прогнозируют прогрессирующее умень-

шение объема гиппокампа [22, 29].  

Признаки атрофии гипокампа выявляются и 

при других заболеваниях, в частности, при пост-

травматическом стрессовом расстройстве, син-

дроме хронической усталости, идиопатических 

хронических болевых состояниях (фибромиалгии и 

синдроме раздраженного кишечника); эти состоя-

ния перекрываются как на клиническом, так и на 

нейромедиаторном уровнях [27, 30, 31, 32]. Кроме 

низкого уровня кортизола, при этих расстройствах 

отмечается низкий уровень альдостерона, усиление 

телесных болей и низкая физическая работоспособ-

ность [33]. Низкий уровень кортизола и альдосте-

рона ассоциируется с повышенными уровнями про-

воспалительных цитокинов [32], которые рассмат-

риваются как гуморальные медиаторы, которые 

могут объяснить взаимодействие между эндокрин-

ной и иммунной системами. Повышение уровня ци-

токинов связано с дисбалансом таких гормонов как 

дегидроэпиандростерон (DHEA) и серотонин [34]. 

Последние исследования в этой области подтвер-

ждают связь между иммунной и центральной нерв-

ной системами, идентифицируется большой набор 

пептидных и непептидных нейротрансмиттеров и 

лигандов, которые являются общими для обеих си-

стем. Гипоталамо-гипофизарнo-надпочечниковая 
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ось рассматривается как регуляторный контур, вза-

имодействующий с вегетативной системой для ре-

гуляции иммунологических процессов, связанных 

со стрессом, депрессией, рядом заболеваний. Пока-

зана связь иммунной дисрегуляции с психологиче-

скими расстройствами при многих болезнях, хро-

ническом стрессе, тяжелой утрате и других важных 

жизненных событиях [35]. Выявлена отрицатель-

ная обратная связь между функциями глюкокорти-

коидных рецепторов, нарушениями АКТГ и корти-

зола в ответ на различные стрессы. Это позволяет 

предположить, что атрофия гипокампа не специфи-

ческий процесс, а общий процесс, отражающий 

хронический дисбаланс в активности адаптативных 

систем, таких как гипоталамо-гипофизарно-надпо-

чечноковая ось. Нарушения регуляции кортизола и 

других медиаторов, которые образуют сеть алло-

стаза, участвуют как в проявлениях психических 

расстройств, так и соматических [36]. Так, в регу-

ляции глюкозы установлена роль гиппокампа: ди-

срегуляция глюкозы связана с меньшим объемом 

гиппокампа и снижением функции памяти у пожи-

лых людей [37]. Эти показатели в совокупности 

рассматриваются как факторы риска развития де-

менции [38, 39]. 

При синдроме раздраженного кишечника, как 

и при других хронических болевых состояниях, вы-

является активация тех областей головного мозга, 

которые связаны с центральным возбуждением, бо-

лью и сильными эмоциями, включая ствол мозга, 

инсулу, миндалину, гиппокамп и поясную изви-

лину коры головного мозга. В развитии этих изме-

нений важную роль играют психологические рас-

стройства и сильные эмоции [40, 41, 42].  

Психосоматические взаимоотношения выяв-

ляются из заинтересованности гипоталамо-гипофи-

зарно-надпочечниковой области мозга в регуляции 

процессов приема пищи, регуляции массы тела, 

прежде всего, в торможения склонности к употреб-

лению пищи [43]. Лица с избыточной массой тела 

отличаются от худощавых людей тем, что у них 

наблюдается меньшая активация задней доли гип-

покампа после употребления насыщающей пищи 

[43]. 

Таким образом, как соматические, так и психи-

ческие расстройства опосредованы изменениями 

структуры и функций головного мозга. Как в состо-

янии покоя, так и во время воздействия эмоцио-

нальных стимулов наблюдаются различия в функ-

циях разных подкорковых структур, в медиальной 

и вентральной префронтальных областях мозга, что 

приводит к увеличению периферического воспале-

ния. Byrne ML et al. [44] предполагают, что перифе-

рическое воспаление является этиологическим про-

цессом, который может влиять на депрессию через 

воздействие на функцию мозга. Инфламаторные 

процессы в мозге выявляются и при других заболе-

ваниях, в частности, эти изменения были выявлены 

при посттравматическом стрессовом расстройстве 

[27, 45, 46, 47]. 

Сочетание разных предрасполагающих факто-

ров создает основу патофизиологической многова-

риантности процессов формирования и течения 

психосоматических расстройств, накладывающих 

отпечаток не только на их патогенез, но и на клини-

ческое оформление. Формирование психосомати-

ческих расстройств, происходящее «в результате 

двунаправленного взаимодействия психических 

расстройств с соматическими», опосредованная че-

рез головной мозг проявляется широтой психопато-

логических проявлений, другими словами, - «об-

ширной симптоматикой в границах практически 

всей психопатологической феноменологии невро-

тического, патохарактерологического и психотиче-

ского уровней» [48]. 

Таким образом, анализ существующих концеп-

ций, сыгравших, безусловно, положительную роль 

в понимании этиопатогенеза и клиники психосома-

тической патологии, показал, что все они фиксиру-

ются на каком-либо одном аспекте проблемы – пси-

хогенезе расстройства, соматической или психиче-

ской предиспозиции, личностной обусловленности, 

роли психотравмы (стресса), нейрофизиологиче-

ских механизмов и т.д. Как ни парадоксально, ос-

новное упущение всех концепций заключается в 

том, что все они недооценивают (или ограничи-

вают) предмет психиатрии, рассматривая в каче-

стве такового исключительно патологию психики, 

пытаясь выделить симптомы, специфические для 

высших психических функций, для вегетативной 

нервной системы, соматические симптомы, аффи-

лированные с психопатологическими проявлени-

ями или с органической патологией головного 

мозга и т.д. Вся проблема в том, что дифференциа-

ция синдромов в психиатрии опирается на внешние 

проявления симптомов, в большинстве случаев при 

игнорировании или непонимании патогенетиче-

ских механизмов формирования синдрома. В кон-

тексте расстройств, составляющих, с нашей точки 

зрения, предмет непсихиатрической психиатрии и 

представленных практически психосоматическими 

расстройствами, мы исходим из положения Гиля-

ровского В.А. [49] о том, что основным источником 

познания являются ощущения, поэтому при изуче-

нии психических заболеваний необходимо начи-

нать с исследования именно ощущений. Ощущения 

являются тем феноменом, которые составляют ос-

новное содержание всех расстройств, определяе-

мых как психосоматические и наиболее часто выяв-

ляемые в непсихиатрической сети – в первичном 

звене здравоохранения, в общесоматических боль-

ницах. 
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АНОТАЦІЯ 

Проаналізовано дані біохімічних маркерів отриманих в ході дослідження нейрональної суспензії го-

ловного мозку білих щурят. Внесення 1-хлор-2,4-дінітробензена (CDNB) в контрольну суспензію нейронів 
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призвело до депривації рівня відновленого глутатіону (-86,4%, р <0,05). Виснаження системного рівня глу-

татіону викликало неконтрольовану продукцію токсичних дериватів оксиду азоту, доказом чого служить 

підвищення рівня нітротирозину в суспензії нейронів (+ 70,7%, р <0,05) на 60 хвилині інкубації, що в свою 

чергу призводить до зниження рівня важливого компонента ендогенної нейропротекция білка - шаперона 

HSP70 (-50,3% р <0,05). Біохімічними дослідженнями встановлено, що преінкубація культури нейронів з 

селеназою підвищує рівень ВГ на 136% (р <0,05) і HSP70 на 35% (р <0,05) на тлі зниження рівня нітроти-

розину на 40,3% (р <0, 05). 

ABSTRACT 

Analyzed the data of biochemical markers received in the course of pre-development of neuronal suspension 

of the white rat cubs brain. The introduction of 1-chloro-2,4-dinithrobenzene (CDNB) into the control suspension 

of neurons caused deprivation of the amount of reduced glutathione (-86.4%, p <0.05). The increase in the systemic 

level of glutathione was associated with the uncontrolled production of toxic derivatives of nitric oxide, which is 

confirmed by an increase in the level of nitrotyrosine in the neurons suspension (+ 70.7%, p <0.05) at the sixtieth 

minute of incubation. Events occurring due to nitrosative stress lead to decreased level of HSP70 protein (-50.3% 

p <0.05). Biochemical studies have established that pre-incubation of a neurons culture with selenase led to a 

significant increase in the level of reduced glutathione by 136% (p <0.05), an increase in HSP70 protein by 35% 

(p <0.05) against the background of a decrease in the level of nitrotyrosine by 40, 3% (p <0.05). 

Ключові слова: нейропротекція, NAC, селеназа, тіол-дисульфідна система, глутатіонредуктаза, глу-

татіонпероксидаза, глутатіонтрансфераза. 

Keywords: neuroprotection, NAC, selenase, thiol-disulfide system, glutathionereductase, 

glutathioneperoxidase, glutathione transferase. 

 

Постановка проблеми. Проблема гострих по-

рушень мозкового кровообігу (ГПМК) продовжує 

зберігати надзвичайну медичну і соціальну значу-

щість [1,2,3]. Інсульти є другою за значимістю при-

чиною смертності та провідною причиною інвалід-

ності серед жителів України, створюючи серйозне 

навантаження для системи охорони здоров'я, еко-

номіки і всього суспільства [5]. У зв'язку з цим над-

звичайно актуально застосовувати науково обгрун-

тований підхід для раціонального вибору лікарсь-

ких засобів, призначених оптимізувати стандартну 

терапію. Тому дослідження молекулярно-біохіміч-

них уражень головного мозку при ГПМК та розро-

бка нових підходів до таргетної нейропротекції, 

найбільш перспективними мішенями якої вважа-

ються підвищення механізмів ендогенної нейро-

протекції та нейропластичності [1], визначає актуа-

льність цього дослідження з можливістю викорис-

тання отриманих результатів в клінічній практиці. 

Мета. Дослідити нейропротективну дію селе-

нази in vitro при додаванні токсичних доз CDNB по 

впливу на рівень глутатіону відновленого, нітроти-

розину та HSP70 білку. 

Матеріали і методи: Виділення збагачених 

фракцій нейронів і нейроглії проводилося в два 

етапи[6]. Для досліджень in vitro нейрони виділяли 

з кори головного мозку 30-денних білих щурят. От-

риману клітинну суспензію розділяли на серії: 1. ін-

тактна; 2. контрольна, в якої індукували депри-

вацію глутатіонової ланки [6]; 3. дослідна, в якої ін-

дукували депривацію глутатіонової ланки з 

додаванням досліджуваних субстанції і селенази в 

концентрації 10-5М [6]. 

Депривацію глутатіонової ланки тіол-дисуль-

фідної системи здійснювали шляхом введення до 

інкубаційного середовища CDNB ‒ селективного 

інгібітора глутатіон-S-трансферази, що утворює 

кон'югати з глутатіоном [1]. CDNB вносили в кон-

центрації 80 мкмоль/л з подальшою інкубацією 

нейрональної суспензії 15, 30, 60 хв при темпера-

турі 37°C. Селеназу в концентрації 10-5М додавали 

за 15 хвилин до подальшого додавання CDNB [6]. 

Стан тіол-дисульфідної системи головного мозку 

оцінювали за ступенем активності ферментів, що 

регулюють тіол-дисульфідну рівновагу: глутатіон-

редуктази, глутатіонпероксидази, глутатіонтранс-

ферази а також відновленого та окисненого глута-

тіону - спектрофотометрично. [6]. Концентрацію 

ВГ та ОГ визначали флуоріметрично[6]. HSP70 ви-

значали методом Вестерн-блот аналізу [7]. Нітроти-

розин-методом ELISA. Статистична обробка даних 

наукових досліджень проводилась з використанням 

пакету програм «STATISTICA® for Windows 6.0». 

Описова статистика включала розрахунки середніх 

арифметичних значень (М), медіан (Ме), стандарт-

них похибок середнього (±m) та інтерквартільний 

розмах (інтервал) - значення 25-го і 75-го процен-

тилів. Порівняльний аналіз проводили за допомо-

гою непараметричного U-критерію Мана-Уітні. 

Для порівняння незалежних змінних в більш ніж 

двох вибірках застосовували критерій Kruskal-

Wallis. Порівняння груп за якісною ознакою прово-

дили за допомогою критерію χ² з аналізом таблиць 

спряженості. Для аналізу закономірностей зв’язку 

між окремими показниками проведений кореляцій-

ний аналіз за допомогою коефіцієнта кореляції Спі-

рмена. Для всіх видів аналізу статистично значу-

щими вважали відмінності р <0,05 (95%).  

Результати та обговорення. Внесення в інку-

баційне нейрональне середовище 1-хлор-2,4-диніт-

робензолу (CDNB-80 мкмоль) ‒ селективного інгі-

бітора глутатіон-S-трансферази, який утворює з 

GSH кон'югати призвело до депривації глутатіоно-

вої ланки ТДС [8,9]. На користь цього твердження 

свідчить тенденція до зниження даного показника 

починаючи з 15 хвилини інкубації, а також на 30 

хвилині, тоді як різкий дефіцит ВГ (зниження рівня 

на 86,41%, р <0,05) наряду зі зниженням активності 

Г-S-Т на 51% (р˂ 0,05), на тлі підвищення вмісту 

ОГ на 194% (р˂ 0,05) в культурі нейронів в порів-

нянні з інтактом спостерігали на 60 хвилині 

(табл.1). 
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Таблиця 1 

Показники ТДС, HSP70 і нітротирозину в нейрональної суспензії після додавання CDNB на 15, 30 і 60 

хвилині інкубації (М ± m, n = 10) 

Показник 
Інтактна нейрональна суспензія Контрольна нейрональна суспензія 

15 хв 30 хв 60 хв 15 хв 30 хв 60 хв 

1 2 3 4 5 6 7 

ВГ, мкм/гбі-

лка 
4,05±0,21 3,95±0,4 3,68±0,34 3,75±0,26 2,26±0,28 0,350±0,15* 

ОГ, мкм/гбі-

лка 
0,140±0,11 0,125±0,09 0,112±0,035 0,235±0,08 0,300±0,06 0,330±0,07* 

Нітротиро-

зин, нм/г бі-

лка 

3,98 ±0,36 4,15±0,28 5,53± 0,28 4,28 ±0,27 5,45±0,46 9,42 ±0,22* 

HSP70, у.о. /г 

білка 
14,6± 0,28 14,6±0,21 14,8±0,43 18.7±0,95 8,3± 0,74 5,0±0,32* 

ГПО 

мкм/хв*г 

білка 

27,9± 3,9 29,3± 2,1 30,9± 2,9 23,2± 0,91 12,4± 3,6 7,1±1,54* 

Г-S-Т мкм/ 

хв*г білка 
18,04±0,25 17,51±0,53 18,50±0,26 19,40±0,29 14,20±0,28 8,91±0,88* 

ГР мкм/ хв*г 

білка 
14,12±0,39 14,30 ±0,13 14,62±0,32 13,55 ±0,37 12,98 ±0,39 6,21 ± 0,56* 

Примітки : * − p≤0,05 відповідно до інтактної групи 

 

Виснаження функціонально активного ВГ в 

нейрональній клітині призводить до порушення 

експресії генів, які активують фактори транскрип-

ції; до порушення внутрішньоклітинної сигналіза-

ції, до зниження активності ферментів, які беруть 

участь в регуляції процесів апоптозу [10]. Відомо, 

що ВГ пригнічує експресію субодиниць c-Fos і Jun 

транскрипційного фактору АР-1, який бере участь 

в апоптозі і клітинній проліферації [10]. Зниження 

рівня ВГ призводить до порушення в роботі глута-

тіон-залежних ферментів, які беруть участь в сис-

темі антиоксидантного захисту клітини, в структу-

рній і функціональній регуляції роботи біологічних 

мембран. Усе це призводить до порушення роботи 

рецепторного апарату клітини, мітохондріальної 

дисфункції, зниження синтезу АТФ, порушення ро-

боти Na, K-АТФази. А збільшення рівня ОГ, яке по-

в'язане з виснаженням пулу ВГ, здатне викликати 

глутатіонилювання редокс-чутливих білків з фер-

ментативною та рецепторною функцією, білків, які 

забезпечують сигнальну трансдукцію. Таким чи-

ном, ОГ в нейроні через активацію факторів транс-

крипції АР-1, NF-kB, Bcl-2, p53, індукує запуск ка-

скаду ефекторних каспаз, що неминуче призводить 

до збільшення числа нейронів, які вступили в апоп-

тоз [10]. 

Тенденцію подібну зниженню ВГ і Г-S-T почи-

наючи з 15 хвилини ми реєстрували і у відношенні 

активності ключових ферментів глутатіонової сис-

теми глутатіонредуктази і глутатіонпероксидази. 

Зниження активності ГР на 65% на 60 хвилину ін-

кубації поряд зі зниженням продукції НАДФН в пе-

нтозофосфатному циклі ще більше збільшує дефі-

цит ВГ через неможливість його ресинтезу. Зни-

ження активності ГПО на 77% в порівнянні з 

інтактними нейронами на 60 хвилині інкубації 

може служити раннім маркером нейротрофічної 

дисфункції нейрона (табл.1) [11]. До того ж, згідно 

літературних даних, ГПО бере активну участь у 

знешкодженні пероксінітріта і розщепленні ніт-

розотіолів, що в умовах дефіциту ферменту підви-

щує зміст першого і знижує біодоступність оксиду 

азоту, що в умовах нітрозативного стресу ще бі-

льше погіршує ситуацію [12]. Доказом останнього 

служить зазначене нами підвищення рівня нітроти-

розину в суспензії нейронів на 70,7% (р <0,05) на 60 

хвилині інкубації (табл. 1). 

Зсув ТДР, порушення в роботі глутатіон-пов'я-

заних ферментів, посилення процесів нітрозатив-

ного стресу призводять до зміни синтезу компоне-

нтів ендогенної цитопротекції ‒ HSP70 білків. Вве-

дення в інкубаційне середовище CDNB викликало 

неоднозначні зміни в змісті HSP70. Так на 15 хви-

лині інкубації ми реєстрували зростання вмісту бі-

лка на 28,1% в порівнянні з інтактною суспензією 

нейронів, що визначає функцію HSP70 як білка ша-

перона, і свідчить про активізацію резервно-адапта-

ційних механізмів захисту нейрона. Далі, почина-

ючи з 30 хвилини інкубації, ми відзначали падіння 

вмісту шаперона. А максимальна втрата зареєстро-

вана нами на 60 хвилині інкубації (на 73,4%, 

р˂0,05) у порівнянні з 15 хвилиною інкубації, що 

свідчить про зрив адаптаційно-пристосувальних 

механізмів захисту нейрона (табл.1). 

На підставі отриманих даних були розраховані 

коефіцієнти кореляції. Нами встановлено, що низь-

кий рівень ВГ безпосередньо корелював з низьким 

рівнем HSP70 в нейрональній суспензії (коефіцієнт 

множинної кореляції Спірмена R = 0,83773) (рис.1). 

Нами також було визначено тісний негативний ко-

реляційний зв'язок між HSP70 і нітротирозином (ко-

ефіцієнт множинної кореляції Спірмена R=-0,8681) 

(рис.2). 
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Рис. 1. Кореляційна залежність між рівнем ВГ і HSP70 в умовах депрівації системного рівня глутатіону. 

 

Все вище викладене підтверджено 3D графі-

ком залежності відновленого глутатіону, нітроти-

розину і білка –шаперона HSP70 (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Кореляційна залежність між рівнем нітротирозина і HSP70 в умовах депривації системного рівня 

глутатіону. 

 

Диаграмма рассеяния: GSH мкМоль/г белка vs. HSP70,у.е./г белка 

HSP70,у.е./г белка = 2,5807 + 7,0152 * GSH мкМоль/г белка

Корреляция: r =  ,83773
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Рис. 3. Зв'язаність змін рівнів ВГ і HSP70 з рівнем нітротирозину в умовах депрівації системного рівня 

глутатіону 

 

З метою фармакологічної корекції описаних 

патологічних змін нейрона нами in vitro був вико-

ристаний модулятор ТДС - селеназа, який вносили 

в концентрації (10-5М) до суспензії нейронів за 15 

хвилин до внесення CDNB. Інтегральним показни-

ком ефективності застосування селенази є його зда-

тність підвищувати рівень відновленої форми глу-

татіону в суспензії нейронів з CDNB. Ми спостері-

гали статистично значущі зміни в рівні відновле-

ного глутатіону. Так, селеназа підвищувала рівень 

ВГ на 136%, в порівнянні з контрольною суспен-

зією нейронів (табл.2) 

Таблиця 2 

Вплив селенази на рівень біохімічних маркерів при депривації глутатіонової ланки ТДС in vitro (60 хв. 

спостереження) (М ± m; Q50,(Q25;Q75), n = 10) 

Показники 
Інтактна  

суспензія  

нейронів 

Суспензія нейронів з 

додаванням CDNB 

(80мкМ) (контроль) 

Суспензія 

нейронів з дода-

ванням CDNB+ 

селеназа (10-5) 

Суспензія нейронів з 

додаванням CDNB+ 

тіотріазолін (10-5) 

1 2 3 4 5 

нітротирозин, 

нм/гтканини 

5,52±0,77 

5,5 

(5,4÷5,7) 

9,42±0,43** 

9,43 

(9,3÷9,5) 

5,62 ± 0,66*# 

5,7 

(5,4÷5,8) 

6,10±0,64* 

6,1 

(5,6÷6,6) 

ВГ, мкм/ г білка 3,68±0,34 

3,69 

(3,4÷3,9) 

0,32±0,15** 

0,35 

(0,31÷0,39) 

1,18 ± 0,27* 

1,19 

(1,10÷1,2) 

1,24 ± 0,15* 

1,24 

(1,21÷1,28) 

ОГ, мкм/ г білка 0,112±0,04 

0,112 

(0,092÷0,132) 

0,330±0,07** 

0,332 

(0,30÷0,34) 

0,224±0,09* 

0,224 

(0,21÷0,24) 

0,167±0,07* 

0,167 

(0,147÷0,187) 

ГПО, мкм/хв.*г 

білка 

30,9± 2,9 

30,4 

(28,8÷30,9) 

7,1±1,54** 

7,3 

(7,0÷7,5) 

15,7±2,19*#³ 

15,5 

(15,0÷15,9) 

10,0±1,81* 

10,1 

(9,9÷10,1) 

ГР,мкм/ хв.*г 

білка 

14,6±0,32 

14,4 

(13,9÷14,8) 

6,2 ± 0,56** 

6,2 

(6,2÷6,5) 

9,6 ± 0,85* 

10,1 

(9,0÷10,6) 

5,3±0,39 

5,5 

(4,7÷5,9) 

Г-S-Т 

мкм/ хв.*г білка 

18,50±0,26 

18,4 

(18,2÷18,8) 

8,91±0,88** 

8,8 

(8,5÷9,2) 

16,77±0,26*# 

16,4 

(16,3÷16,8) 

14,99±1,0* 

14,9 

(14,4÷15,6) 

HSP70, 

у.о./гбілка 

14,81±0,43 

14,8 

(14,4÷14,9) 

7,00±0,62** 

6,9 

(6,8÷7,1) 

9,45±0,58* 

9,7 

(9,3÷9,9) 

10,00± 0,47* 

10,0 

(9,7÷10,2) 

3М Графики поверхностей для Нитротирозин нМоль/г белка и HSP70,у.е./г белка и GSH

мкМоль/г белка

Таблица данных84 3v*11c

Нитротирозин нМоль/г белка = Расстояние взвешенных наименьших квадратов
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Примітки: p–рівень статистичної значущості при порівнянні виборок за допомогою дисперсійного аналізу 

ANOVA(критерій Краскела-Уолліса),*−p≤0,05 відповідно до контрольної групи, **−p≤0,05 відповідно до 

ЛО групи,#−p≤0,05 відповідно до групи, яка отримувала тіотриазолін,²−p≤0,05 відповідно до групи, яка 

отримувала селеназу. 

 

Підвищення рівня ВГ відбувалося на тлі відно-

влення активності глутатіон-залежних ферментів: 

Г-S-Т (селеназа 88,2%, р˂0,05), ГР ( селеназа 

88,2%), ГПО (селеназа 121,1%, р˂0,05;) в порів-

нянні з контрольною суспензією нейронів. 

Нормалізація функціонування ТДС відбува-

лася на тлі зниження глутатіону окисненого під 

дією селенази на 51,5% (р˂ 0,05) в порівнянні з ко-

нтролем. 

Біохімічними дослідженнями встановлено, що 

введення в інкубаційне середовище селенази (10-

5М) викликало суттєве зниження проявів нітрозати-

вного стресу, на що вказує зниження вмісту нітро-

тирозину на 40,33% відповідно в порівнянні з кон-

тролем (табл. 2). 

Позитивний вплив щодо механізмів ендоген-

ної нейропротекції проявлялося в підвищенні рівня 

HSP70 білка під дією селенази на 35% відповідно по 

відношенню до контролю.  

Важливо відзначити, що підвищення рівня ВГ, 

HSP70 і зниження нітротирозину та ОГ в суспензії 

нейронів преінкубованих з препаратом порівняння 

тіотріазоліном виявилися статистично значущими 

(р <0,05). 

Виходячи з отриманих в ході дослідження да-

них випливає, що реалізація нейропротективної дії 

селенази в умовах нейродеструкціі, викликаної ви-

сокими дозами CDNB, пов'язана з їх позитивним 

впливом на компоненти ендогенної нейропротекції 

(HSP70) за допомогою відновлення ТДР і нормалі-

зації функціонування глутатіон-залежних фермен-

тів. Селеназа запобігає окисленню SH-груп цисте-

їну або відновлюють S-S - зв'язки білків, ферментів, 

факторів транскрипції, які зазнали впливу токсич-

них доз CDNB. Це попереджає виникнення незво-

ротних структурних та функціональних поломок бі-

ологічних мембран і забезпечує адекватне функціо-

нування рецепторного апарату нейрона і регулює 

процеси сигнальної трансдукції. 

Підвищення рівня ВГ під дією селенази можна 

віднести на рахунок її здатності грати роль «пас-

тки» вільних радикалів та регуляції активності ге-

нів відповідальних за синтез ферментів ГПО і тіо-

редоксинредуктази. 

Отримані дані про позитивний вплив селенази 

на систему глутатіону, як компонента ендогенної 

нейропротекції, збігаються з результатами дослі-

джень, спрямованих на вивчення нейропротектив-

ного ефекту тіолвмісних препаратів, насамперед N-

ацетил-L-цистеіну (в подальшому NAC), за умов 

хронічної алкогольної інтоксикації (Кучер Т.В., 

2018). В них доведено, що 30-денне застосування 

NAC, одночасно з моделюванням хронічної алкого-

льної інтоксикації, нормалізує співвідношення 

iNOS / nNOS в головному мозку тварин, знижує рі-

вень NO, нітротирозину і нітритів, підвищує актив-

ність глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, 

збільшує вміст відновленого глутатіону, що на тлі 

зниження рівня нітротирозину сприяє підвищенню 

стійкості нейрона до нітрозативного стресу. Врахо-

вуючи позитивний ефект застосування NAC за 

умов хронічної алкогольної інтоксикації на стан се-

ленвмісного ферменту глутатіонпероксидази 

(GPx), можна припустити певний синергізм дії се-

лену та NAC, беручи до уваги результати дослі-

джень Emonet N. та співавт. (1997), якими доведено 

наявність позитивного ефекту комбінованого за-

стосування NAC и Se для захисту клітин проти шкі-

дливої дії ультрафіолетового опромінення [13]. Ок-

рім цього, Yalçin S. та співавт. (2008) довели проте-

ктивний ефект комбінованого застосування NAC і 

Se при токсичному ураженні печінки ацетамінофе-

ном [14]. Дослідженнями Jiang Y. та співавт. (2013) 

виявлено підвищення рівня Hsp70 при застосуванні 

NAC, що свідчить про посилення захисту клітин від 

стрес-індукованого апоптозу за рахунок зменшення 

протеотоксичності і зниження рівня неправильно 

згорнутого білка [15]. Подібний ефект при застосу-

ванні селенази може також свідчити про можливий 

синергізм дії селену та NAC  

Отже, NAC, поряд із селеном, можуть бути си-

нергічно залучені до окислювально-відновного ци-

клу тіолових груп в клітині і, за допомогою цього, 

впливати не тільки на регуляцію окисно-відновного 

стану клітини, але й на внутрішньоклітинну і міжк-

літинну передачу сигналу.  

Висновок. Таким чином, нормалізація функці-

онування системи глутатіону обумовлює стабільну 

активність компонентів ендогенної нейропротекції 

HSP70 білків [1,8,9] в умовах нейродеструкції ви-

кликаної CDNB і на тлі позитивної фармакологіч-

ної модуляції ТДС досліджуваними препаратами. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье предложен способ определения ориентации гравитационно-стабилизированного ис-

кусственного спутника Земли по координатам опорных точек снимка земной поверхности. Он представ-

ляет собой алгоритм оценивания вектора состояния линейной динамической системы, включающей урав-

нения движения спутника относительно центра масс и уравнения измерений. Получены соотношения, свя-

зывающие известные координаты опорных точек с искомыми параметрами ориентации. 

ABSTRACT 

In this article, we propose a method for determining the orientation of a gravity-stabilized artificial satellite 

based on the coordinates of reference points on an image of the Earth's surface. It is an algorithm for estimating 

the state vector of a linear dynamical system that includes equations of motion of the satellite relative to the center 

of mass and measurement equations. The formulae describing the connections between the known coordinates of 

the reference points and the sought-for orientation parameters are obtained. 

Ключевые слова: динамическая система; оценивание вектора состояния; характерные точки снимка 

земной поверхности; параметры ориентации спутника. 

Keywords: dynamic system; state vector estimate; characteristic points of the image of the Earth`s surface; 

satellite orientation parameters. 

 

Введение 

В современном мире спутниковая фотосъемка 

получила широкое применение. Сегодня страны ис-

пользуют информацию, полученную из спутнико-

вых изображений для принятия правительственных 

решений, операций гражданской обороны, служб 

полиции и географических информационных си-

стем.  

На основе дистанционного зондирования 

Земли с помощью спектрального анализа произво-

дится разведка мест добычи полезных ископаемых. 

Классификация изображений на основе объек-

тов с использованием обнаружения изменений поз-

воляет получить данные оценки ущерба после сти-

хийных бедствий.  

Спутниковые фотоснимки применяют также 

при создании 3D-моделей городов (цифровых мо-

делей городских районов), которые представляют 

участки местности, здания, растительность, эле-

менты инфраструктуры и ландшафта. Это быстрое 

и эффективное решение для больших и удаленных 

мест, где ручная фотосъемка практически невоз-

можна. Различные городские и сельские отделы 

планирования нуждаются в таких данных, как 

наличие и расположение дренажа, канализации, во-

доснабжения и др. 

Для увеличения точности спутниковой фото-

съемки необходимо в каждый момент времени 

знать ориентацию космического аппарата (КА), на 

котором расположена камера. Определение ориен-

тации производится множеством возможных мето-

дов, например, при помощи датчиков (солнечного, 

звездного, магнитометра и т.п.), установленных на 

борту КА. 

В данной статье предложен алгоритм опреде-

ления ориентации гравитационно-стабилизирован-

ного ИСЗ по координатам опорных точек. Он пред-

ставляет собой алгоритм оценивания вектора состо-

яния линейной динамической системы. Процедура 

оценивания вектора состояния подробно описана 

(см., например,[1], [2]). В данном случае система 

включает уравнения движения ИСЗ относительно 

центра масс и уравнения измерений, связывающие 
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известные координаты опорных точек с искомыми 

параметрами ориентации. 

В качестве алгоритма обработки данных в 

настоящей работе будет рассмотрен фильтр Кал-

мана [3], широко применяющийся в наше время при 

решении задач инерциальной навигации и в инже-

нерных исследованиях.  

1. Использование характерных точек снимка 

земной поверхности для определения ориентации 

искусственного спутника. 

Параметры ориентации ИСЗ учитываются в 

алгоритмах пространственной привязки спутнико-

вых сканерных изображений [4] при решении задач 

космического землеведения [5]. 

Параметры ориентации искусственного спут-

ника невозможно определить с достаточной степе-

нью точности, пользуясь одними лишь дифферен-

циальными уравнениями углового движения спут-

ника, поскольку неточно известны моменты 

возмущающих сил и начальные условия. Для уточ-

нения ориентации ИСЗ необходима дополнитель-

ная информация. 

Такую информацию можно извлечь со снимка 

поверхности Земли, сделанного со спутника при 

помощи сканирующего устройства. Найдем на 

снимке и на географической крупномасштабной 

карте характерные точки снимка (излучина реки, 

выступ береговой линии и т.д.).  

В качестве опорных точек местности применя-

ются различимые на снимках контурные точки [4, 

5, 6, 7]. На космических снимках с разрешением 

0.5-2.0 м такими точками могут быть углы заборов, 

бетонные блоки, углы невысоких строений, основа-

ния скульптурных сооружений, колодцы и т.п. На 

некоторых снимках число таких точек может быть 

недостаточным. В этом случае в качестве опорных 

данных можно использовать отрезки линейных 

объектов – заборы, ограждения дорог, береговые 

линии рек и т.п.  

Координаты таких опорных точек на снимке и 

на карте связаны соотношениями, включающими 

параметры ориентации спутника. 

Рассмотрим линейную динамическую си-

стему: 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝐴𝑋 + 𝑞 

Формула (1.1) 

Здесь 𝑋 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) – вектор состояния, 

включающий параметры ориентации, q – погреш-

ности динамической системы. 

Пусть уравнения измерений имеют вид: 

𝑧 = 𝐻(𝑡) ∗ 𝑋 + 𝑟 

Формула (1.2) 

Здесь z – вектор измерений, r – погрешности 

измерений. 

Оценку вектора состояния �̂� будем находить 

как решение системы уравнений: 

𝑑�̂�

𝑑𝑡
= 𝐴�̂� + 𝐾(𝑧 − 𝐻�̂�) 

Формула (1.3) 

Матрица коэффициентов усиления К выбира-

ется из условия малости ошибки оценки ∆𝑋 = �̂� −
𝑋. 

Далее будут использованы системы коорди-

нат: 

Oxyz – геоцентрическая: т. О – в центре масс 

Земли, Oxy – плоскость экватора, ось Ox лежит в 

плоскости нулевого меридиана, Oz направлена на 

север. 

𝑂𝑐𝑥1𝑥2𝑥3 – орбитальная: точка 𝑂𝑐 – в центре 

масс спутника, ось 𝑂𝑐𝑥3 направлена по радиус-век-

тору орбиты, 𝑂𝑐𝑥1 – по касательной (трансверсали) 

к орбите, 𝑂𝑐𝑥2 – по бинормали к орбите. 

Система координат 𝑂𝑐𝑥1
′ 𝑥2

′ 𝑥3
′  жёстко связана 

со спутником, оси направлены по главным осям 

инерции ИСЗ. 

Система 𝑂𝑐𝑧1𝑧2𝑧3 – сканерная: ось 𝑂𝑐𝑧3 – 

направлена по оптической оси сканера, 𝑂𝑐𝑧1𝑧2 – 

плоскость снимка, 𝑂𝑐𝑧1𝑧3 – плоскость сканирова-

ния. 

Система 𝑂𝑐𝑥𝑦𝑧 с началом в центре масс ИСЗ, 

оси её сонаправлены с осями системы Oxyz. 

 
Рисунок 1. Системы координат. 
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Переход от одной системы координат к другой осуществляется последовательными поворотами на 

соответствующие углы: 

 
Формула (1.4) 

 

Здесь Ω – долгота восходящего узла орбиты; 

i – наклонение орбиты; 

u – аргумент широты спутника на орбите; 

𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 – искомые углы ориентации спутника 

в орбитальной системе координат (для гравитаци-

онно-стабилизированного спутника их можно счи-

тать малыми); 

k, ᴂ, ∝ - углы, характеризующие неточность 

установки сканера относительно осей спутника. 

Предполагается, что параметры Ω, i, u, k, ᴂ, ∝ 

во время съемки известны. 

Приведем матрицы перехода G, 𝜃, C от одной 

системы координат к другой: 

𝜃 = [

1 𝜃1 𝜃3

−𝜃1 1 𝜃2

𝜃3 −𝜃2 1
] 

Формула (1.5) 

𝐶 = (𝑐𝑖𝑗) 

𝑐11 = 𝑐𝑜𝑠𝑘 𝑐𝑜𝑠ᴂ − sin ∝ 𝑠𝑖𝑛𝑘 𝑠𝑖𝑛ᴂ; 
𝑐21 = −𝑐𝑜𝑠𝑘𝑠𝑖𝑛ᴂ; 

𝑐31 = 𝑠𝑖𝑛 ∝ 𝑐𝑜𝑠ᴂ + cos ∝ sink sinᴂ; 
𝑐12 = 𝑐𝑜𝑠 ∝ 𝑠𝑖𝑛ᴂ + sin ∝ sink cosᴂ; 

𝑐22 = 𝑐𝑜𝑠𝑘 𝑐𝑜𝑠ᴂ; 
𝑐32 = 𝑠𝑖𝑛 ∝ 𝑠𝑖𝑛ᴂ − cos ∝ 

𝑐13 = −𝑠𝑖𝑛 ∝ 𝑐𝑜𝑠𝑘; 
𝑐23 = sin 𝑘 ; 

𝑐33 = cos ∝ cos 𝑘 ; 
Формула (1.6) 

𝐺 = (𝑔𝑖𝑗) 

𝑔11 = − sin 𝛺 cos 𝑖 cos 𝑢 − sin 𝑖 cos 𝛺 ; 
𝑔12 = − sin 𝛺 sin 𝑖 ; 

𝑔13 = − sin 𝛺 cos 𝑖 sin 𝑢 + cos 𝛺 cos 𝑢 ; 
𝑔21 = cos 𝛺 cos 𝑖 cos 𝑢 − sin 𝛺 sin 𝑢 ; 

𝑔22 = cos 𝛺 sin 𝑖 ; 
𝑔23 = cos 𝛺 cos 𝑖 sin 𝑢 + sin 𝛺 cos 𝑢 ; 

𝑔31 = − sin 𝑖 cos 𝑢 ; 
𝑔32 = − sin 𝑖 sin 𝑢 ; 
𝑔33 = − sin 𝑖 sin 𝑢 ; 

Формула (1.7) 

Составим уравнения измерений. Пусть уда-

лось опознать k точек на снимке. Для каждой точки 

известны её географические координаты 𝜆𝑖 , 𝜑𝑖  (𝑖 =
1,2, … , 𝑘) и координаты (𝑚𝑖 , 𝑛𝑖) соответствующего 

элемента 𝑀𝑖 на снимке (𝑚𝑖 – номер строки, 𝑛𝑖 – но-

мер элемента в строке). 

Используя закон движения луча в сканирую-

щем устройстве, найдем координаты единичного 

вектора �̅�𝑖 =
𝑂𝑐𝑀𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

|𝑂𝑐𝑀𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|
 в сканерной системе координат 

𝑂𝑐𝑧1𝑧2𝑧3. 

(

𝑧1
𝑖

𝑧2
𝑖

𝑧3
𝑖

) = 𝐹(𝑚𝑖 , 𝑛𝑖, … ) 

Формула (1.8) 

Выражение для координат единичного вектора 

направления 𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  в системе Oxyz имеет вид:  

(
𝑥𝑖

𝑦𝑖

𝑧𝑖

) = 𝐺(𝑡𝑖)𝜃(𝑡𝑖)𝐶 ∙ (

𝑧1
𝑖

𝑧2
𝑖

𝑧3
𝑖

) 

Формула (1.9) 

Через 𝜃(𝑡𝑖) обозначена неизвестная матрица 

ориентации спутника вида (2.5). 

Момент 𝑡𝑖 съемки i-й точки 𝑀𝑖 вычисляется по 

формуле: 

𝑡𝑖 = 𝑡0 + 𝑚𝑖 ∙ 𝑇0 + 𝑛𝑖 ∙
𝑇0

𝑀
 

Формула (1.10) 

Здесь 𝑡0 – время начала съемки, 𝑇0 – период 

сканирования одной строки, M – число элементов в 

строке снимка. 

По известным величинам 

𝛺(𝑡𝑖), 𝑖(𝑡𝑖), 𝑢(𝑡𝑖), ᴂ, 𝑘, ∝, 𝑚𝑖 , 𝑛𝑖 можно вычислить 

координаты вектора �̅�𝑖 в системе 𝑂𝑐𝑥𝑦𝑧 для «иде-

ального» случая 𝜃1 = 0, 𝜃2 = 0, 𝜃3 = 0: 

(

𝑥0
𝑖

𝑦0
𝑖

𝑧0
𝑖

) = 𝐺(𝑡𝑖) ∙ 𝐶 ∙ (

𝑧1
𝑖

𝑧2
𝑖

𝑧3
𝑖

) 

Формула (1.11) 

В качестве измерений примем разности реаль-

ных и «идеальных» координат единичного вектора 

направления 𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  в системе 𝑂𝑐𝑥𝑦𝑧. 

(

𝑧1

𝑧2

𝑧3

) = (

𝑥𝑖 − 𝑥0
𝑖

𝑦𝑖 − 𝑦0
𝑖

𝑧𝑖 − 𝑧0
𝑖

)

= 𝐺(𝑡𝑖) ∙ [𝜃(𝑡𝑖) − 𝐸] ∙ 𝐶

∙ (

𝑧1
𝑖

𝑧2
𝑖

𝑧3
𝑖

) , или 

(

𝑧1

𝑧2

𝑧3

) = 𝐺(𝑡𝑖) ∙ (

0 𝜃1 𝜃3

−𝜃1 0 𝜃2

𝜃3 −𝜃2 0
) ∙ 𝐶 ∙ (

𝑧1
𝑖

𝑧2
𝑖

𝑧3
𝑖

)

= 𝐻(𝑡𝑖) ∙ (

𝜃1

𝜃2

𝜃3

) 

Формула (1.12) 

Для формирования «измерений» необходимо 

найти координаты 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 единичного вектора 

направления 𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  в системе 𝑂𝑐𝑥𝑦𝑧. 

Как видно из рисунка, вектор 𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  может быть 

представлен в виде суммы: 

𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑂𝑐𝑂̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑂𝑀𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅  

Формула (1.13) 

Координаты вектора 𝑂𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  в системе Oxyz 

найдем по формулам: 
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�̃�𝑖 = 𝑅 cos 𝜑𝑖 cos 𝜆𝑖 

�̃�𝑖 = 𝑅 cos 𝜑𝑖 sin 𝜆𝑖 

�̃�𝑖 = 𝑅 sin 𝜑𝑖 

 

Здесь R – средний радиус Земли, 𝜆𝑖 , 𝜑𝑖  – коор-

динаты i-й опорной точки 𝑀𝑖, которые определя-

ются с помощью крупномасштабной географиче-

ской карты. (В случае необходимости можно заме-

нить эти формулы более точными соотношениями, 

учитывающими форму Земли). 

Вектор 𝑂𝑐𝑂̅̅ ̅̅ ̅: 𝑂𝑐𝑂̅̅ ̅̅ ̅ = (
0
0

−𝑟
), где r – расстояние от 

центра Земли до спутника. Координаты вектора 

𝑂𝑐𝑂̅̅ ̅̅ ̅ в системе 𝑂𝑐𝑥𝑦𝑧: 

𝑂𝑐𝑂̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐺(𝑡𝑖) ∙ (
0
0

−𝑟
) 

Формула (1.14) 

Используя равенство (1.13), получим коорди-

наты вектора 𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  в системе 𝑂𝑐𝑥𝑦𝑧: 

(
�̃̃�𝑖

�̃̃�𝑖

�̃̃�𝑖

) = 𝐺(𝑡𝑖) ∙ (
0
0

−𝑟
) + (

�̃�𝑖

�̃�𝑖

�̃�𝑖

) 

Формула (1.15) 

Искомые координаты единичного вектора 

направления 𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅  в системе 𝑂𝑐𝑥𝑦𝑧 равны: 

𝑥𝑖 =
�̃̃�𝑖

|𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ |

, 𝑦𝑖 =
�̃̃�𝑖

|𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ |

, 𝑧𝑖 =
�̃̃�𝑖

|𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ |

 

Формула (1.16) 

|𝑂𝑐𝑀𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ | = √(�̃̃�𝑖)2 + (�̃̃�𝑖)2 + (�̃̃�𝑖)2 

 

Таким образом, алгоритм определения ориен-

тации ИСЗ по опорным точкам состоит в следую-

щем: 

1) Выделить в полученном с ИСЗ сканерном 

снимке несколько характерных точек и записать их 

координаты 𝑚𝑖 , 𝑛𝑖  (𝑖 = 1,2, … , 𝑘). 

2) Найти эти точки на карте и определить их 

географические координаты 𝜆𝑖 , 𝜑𝑖  (𝑖 = 1,2, … , 𝑘).  
3) Определить по формулам (1.10), в какие 

моменты времени 𝑡1, … , 𝑡𝑘 произошло сканирова-

ние этих точек. 

4) Вычислить матрицу 𝐻(𝑡𝑖) в моменты 

𝑡1, … , 𝑡𝑘 по формулам (1.12). 

5) Вычислить значения 𝑧1 = 𝑥𝑖 − 𝑥0
𝑖 , 𝑧2 =

𝑦𝑖 − 𝑦0
𝑖 , 𝑧3 = 𝑧𝑖 − 𝑧0

𝑖  по формулам (1.8), (1.9), (1.11), 

(1.14), (1.15), (1.16). 

6) Определить значения углов ориентации 

спутника в момент 𝑡𝑘 съемки последней из выбран-

ных точек. Это можно сделать локальным методом 

или с помощью Калмановской фильтрации.  

Для задачи определения ориентации гравита-

ционно-стабилизированного ИСЗ был построен ал-

горитм оценивания, основанный на «фильтре Кал-

мана». 

2. Алгоритм оценивания ориентации спут-

ника, основанный на фильтре Калмана 

Алгоритмы оценивания параметров состояния 

динамической системы, описывающей изменение 

ориентации спутника, основаны на модификации 

фильтра Калмана [3]. Одна из таких модификаций - 

метод квадратного корня. 

Фильтр Калмана обеспечивает наилучшие ли-

нейные оценки вектора состояния 𝑋(𝑘) в момент 

времени 𝜏𝑘, когда 𝑋(𝑘) определяется из уравнения 

состояния 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝛷(𝑘) ∗ 𝑋(𝑘) + 𝑊(𝑘) 

(Здесь и далее уравнения записаны в дискрет-

ной форме, удобной для реализации.) 

𝛷(𝑘) – переходная матрица системы в мо-

менты 𝜏𝑘. 

Вектор измерений представляется в виде: 

𝑍(𝑘) = 𝐻(𝑘) ∗ 𝑋(𝑘) + 𝑉(𝑘), 𝑍(𝑘) = (
𝑧1(𝑘)

⋮
𝑧𝑚(𝑘)

) 

Предполагается, что начальное условие 𝑋(0) и 

случайные некоррелированные последовательно-

сти типа белого шума { 𝑊(𝑘)} и { 𝑉(𝑘)} взаимно 

независимы, имеют нулевое среднее значение и ко-

вариационные матрицы 𝑄(𝑘) и 𝑅(𝑘) соответ-

ственно. 

Метод квадратного корня основан на представ-

лении матрицы ковариации ошибки оценки 𝑃(𝑘) в 

виде произведения 

𝑃(𝑘) = 𝑆(𝑘) ∗ 𝑆Т(𝑘). 

Используется верхнетреугольное представле-

ние «корня» 𝑆(𝑘) методом Халецкого [10]. 

𝑆(𝑘) = (

𝑠11
𝑠12 … 𝑠1𝑛

0
⋮

𝑠22

⋮

…
⋱

𝑠2𝑛

⋮
0 … … 𝑠𝑛𝑛

) 

Алгоритм оценивания результатов состоит из 

двух этапов. 

I. Покомпонентная обработка измерений. 

Информация о j-ой компоненте измерения 

𝑧𝑗(𝑘), 𝑗 = 1, … , 𝑚 используется для формирования 

оценок 𝑥+(𝑘)̂  и 𝑠𝑗
+(𝑘). (Индекс «k» дискретности по 

времени далее опущен). 

∆𝑧1 = 𝑧1 − ℎ1
𝑇𝑥−̂, ∆𝑧𝑗 = 𝑧𝑗 − ℎ𝑗

𝑇𝑥𝑗−1
−̂ , 𝑗 = 2, … , 𝑚 

𝑓𝑗 = (𝑆−)𝑇ℎ𝑗 

∝𝑗= 𝑟𝑗 + 𝑓𝑗
𝑇𝑓𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑚 

𝑆1
+ = 𝑆−(𝐸 − 𝑓1𝑓1

𝑇 ∝1⁄ )
1

2⁄  

𝑆𝑗
+ = 𝑆𝑗−1

− (𝐸 − 𝑓𝑗𝑓𝑗
𝑇 ∝𝑗⁄ )

1
2⁄  

𝑥1
+̂ = 𝑥−̂ + 𝑆−𝑓1 ∗ ∆𝑧1 ∝1⁄  

𝑥𝑗
+̂ = 𝑥𝑗−1

−̂ + 𝑆𝑗−1
− 𝑓𝑗 ∗ ∆𝑧𝑗 ∝𝑗⁄ , 𝑗 = 2, 3, … , 𝑚 

Здесь ℎ𝑗
𝑇- соответствующая строка матрицы 

𝐻(𝑘), 𝑟𝑗 – дисперсия шума в измерениях (скаляр).  

II. Интерполяция между измерениями. (Пере-

ход от момента 𝜏𝑘 к моменту 𝜏𝑘+1). 

𝑆−(𝑘 + 1) = [𝛷(𝑘)𝑆+(𝑘)(𝑆+(𝑘))
𝑇

+ 𝑄(𝑘)]
1

2⁄  

𝑥�̂�(𝑘 + 1) = 𝛷(𝑘)𝑥+̂(𝑘) 

Заключение 

В работе предложен метод уточнения ориента-

ции искусственного спутника Земли по опорным 

точкам поверхности Земли. Составлен алгоритм 

уточнения ориентации, в котором обработка изме-

рений проводится с помощью фильтра Калмана.  

Проведение моделирования работы описан-

ного алгоритма будет следующим этапом исследо-

ваний в данном направлении. 
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АНОТАЦІЯ 

У даній роботі визначено перспективи розвитку методів прогнозування ринку нерухомості, проде-

монстровані й застосовані на практиці моделі для побудови інформаційного забезпечення прогнозування 

цін на нерухомість методами машинного навчання. Сформовано процес обробки, аналізу й прогнозування 

даних у середовищі Python. Для вибору раціонального методу прогнозування цін об’єктів на ринку неру-

хомості проаналізувано такі моделі: LASSO Regression, Elastic Net Regression, Ridge Regression, Gradient 

Boosting Regression, XGBoost. За обраними моделями проведено оцінку якості прогнозу моделей – RMSE 

похибку. За результатами моделювання встановлено, що для покращення результату доцільно розробити 

агреговані моделі. Розроблено дві такі моделі, перша модель реалізована на основі Лассо та Extreme 

Gradient Boosting, для другої агрегованої моделі взято Лассо регресію, модель Extreme Gradient Boosting, 

Elastic Net та Ridge регресію. Виділено перевагу другої агрегованої моделі та встановлено, що такий підхід 

покращує точність прогнозування на 5% порівняно з іншими підходами. На oснoві агрегoванoї мoделі, 

побудоване інфoрмаційне забезпечення прoгнoзування цін на нерухoмість для пoтенціальнoгo викoри-

стання зацікавлених oсіб та підприємств зі сфери нерухoмoсті. Для реалізації інформаціного забезпечення 

використано кoмбінацію таких інструментів, як AWS Glue Crawler, Athena, Amazon Forecast та QuickSight. 

Також встановлено перспективи подальших досліджень. 

ABSTRACT 

This paper identifies the prospects for the forecasting methods development on the real estate market, demon-

strated and applied in practice models for building information software for real estate price forecasting by machine 

learning. Data processing, analysis and forecasting is formed in the Python environment. The following models 

were analyzed to select a rational method for house prices forecasting of objects in the real estate market: LASSO 

Regression, Elastic Net Regression, Ridge Regression, Gradient Boosting Regression, XGBoost. According to the 

selected models, was evaluated the quality of the model forecast – RMSE error. According to the simulation re-

sults, to improve prediction result was established that it is expedient to develop aggregate models. Two such 

models were developed, the first model was implemented on the Lasso and Extreme Gradient Boosting basis, for 

the second aggregate model were taken Lasso regression, Extreme Gradient Boosting, Elastic Net and Ridge re-

gression. The advantage of the second aggregate model is highlighted and it is established that this approach im-

proves the forecasting accuracy by 5% compared to other approaches. On the basis of the aggregate model was 

build the information software of real estate price forecasting for potential use of interested persons and enterprises 

in the field of real estate. For implementation of the information software was used a combination of tools such as 

AWS Glue Crawler, Athena, Amazon Forecast and QuickSight. Prospects for further research are also set. 

Ключові слова: машинне навчання, прогнозування, ринок нерухомості, інформаційне забезпечення.  

Keywords: machine learning, prediction, real estate market, information software. 

 

Вступ та постановка задачі дослідження. 

Сектор нерухомості є одним із секторів з найбіль-

шою капіталізацією, має ефективні напрямки інве-

стування для фізичних та юридичних осіб. Разом з 

тим, ринок нерухомості – складна динамічна си-

стема, на поведінку якої діють впливи, що 

змінюються у часі. Зміна поведінки виражається 

збільшенням або зменшення вартості квадратного 
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метру нерухомості. При цьому, впливи є не струк-

турованими, нечіткими і навіть суперечать один од-

ному. Більше того, залежність впливів апріорно 

невідома. У бізнесовій спільноті ринку нерухомості 

важливим є забезпечення об'єктивною інформацією 

стейкхолдерів про його стан в умовах реального 

часу та прогнозі зміни. Таке забезпечення сприя-

тиме прийняттю правильних й найбільш вигідних 

рішень зацікавленими сторонами. Відповідно необ-

хіднний розвиток науково-практичних моделей та 

технологій, які направлені на підтримку прийняття 

рішень на ринку нерухомості.  

Питання динаміки та прогнозування зміни цін 

на ринку нерухомості розглянуто у роботах [1 – 5]. 

Робота [1] демонструє існування випереджаючих та 

запізнілих індикаторів стану ринку нерухомості. 

Визначено вплив на ринок нерухомості ділової ак-

тивності. Встановлено, що динаміка цін на неру-

хомість є майже одночасним індикатором циклу 

ділової активності, оскільки випереджує пікові 

стани з невеликим лагом. У роботі [2] здійснено 

регіональний аналіз ринку житла: проаналізовано 

впливи кожного регіону та кластеризацію регіонів 

за цінами на ринку житла. Регіональний характер 

дослідження представлено і у роботі [3]. Авторами 

запропоновано лінійну регресію, дерево регресії, 

випадкову регресію лісу та градієнтний спуск дерев 

регресії для аналізу цін складських приміщень. 

Встановлено, що модель дерев регресії показала 

найкращий результат. Прогнозування цін на неру-

хомість, використовуючи аналіз важливості 

впливів разом з лінійною регресією, методом опор-

них векторів та регресією випадкових лісів пред-

ставлено у роботі [4]. У роботі [5] авторами ство-

рено прогнозну математичну модель динаміки 

зміни цінового рівня нерухомості з використанням 

нейромережевих технологій на підставі обчислю-

вальних систем нелінійної динаміки часових фінан-

сових рядів цінового рівня нерухомості і макроеко-

номічних та фінансових показників країни. Авто-

рами проаналізованих робіт не розглянуто питання, 

як представляти дану інформацію у зручному ви-

гляді стейкхолдерам. Розглянуті методи прогно-

зування є не досконалими з позиції рішення завдань 

великої кількісті нечітких змінних. 

З результатів аналізу літературних джерел 

встановлено, що питання прогнозування ціни на 

ринку нерухомості має вагоме наукове підгрунття. 

Під час прогнозування цін на житло можна викори-

стовувати різні методи прогнозування. Кожна тех-

ніка має свої переваги та недоліки. Разом з тим, дані 

ринку нерухомості обтяжені невизначеністю, а 

саме, те що наслідки рішень будуть різними в різ-

них ринкових сценаріях, і ймовірність того, що да-

ний сценарій відбудеться, невідома [6]. Непрогно-

зований характер ринку нерухомості значною 

мірою перешкоджає розробці комплексних 

аналітичних моделей, що ілюструють ринкові 

функції. Підходи прогнозування ринку нерухомості 

вимагають вдосконалення. Тому запропоновано за-

стосовувати методи машинного навчання для про-

гнозування у погано формалізованих умовах [7].  

Моделювання ринку методами машинного 

навчання – це оптимальний інструмент для відтво-

рення ринкових процесів в експериментальних 

умовах, він враховує порушення, спричинені 

випадковими факторами, і підтримує формування 

додаткової інформації про ринок нерухомості. Нау-

ковою задачею є розвиток моделювання ринку 

нерухомості методами машинного навчання та його 

імплементація у інформаційну технологію. 

Виклад основного матеріалу.  

У роботі під інформаційним забезпеченням 

прогнозування цін на нерухомість будемо розуміти 

автоматизовану систему, яка з використанням ма-

тематичних методів та моделей, а також 

комп’ютерних технологій на основі заданої бази да-

них надає візуалізовані результати визначення рин-

кової вартості житла, які можуть бути легко отри-

мані та швидко проаналізовані зацікавленими сто-

ронами. 

Визначено, що для оцінки вартості нерухо-

мості використовується близько 20 параметрів, та-

ких як: місце розташування, плани поверхів, площа, 

підлога, тип будівлі, кількість поверхів, наявність 

парковки, якість оздоблення, відстань від метро,пе-

рехрестя, екологічний стан тощо. Залежно від кон-

кретної ситуації деякі з них суперечать один од-

ному, мають більшу вагу або не зрозумілі. Фор-

малізуємо оцінку вартості нерухомості. Наприклад, 

ціна одиниці площі окремого об'єкта нерухомості 

𝐶0 в даний момент часу t складається з двох компо-

нентів [8]: 

𝐶0(𝑡, 𝑙𝑖) = 𝑃(𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑛, 𝑡) +
 𝑃0(𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑖 , … , 𝑙𝑚), 

де 𝑙𝑖 – вектор локальних чинників, 

t – одиниця часу. 

Функція 𝑃(𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑛, 𝑡) описує вплив гло-

бальних макроекономічних факторів і являє собою 

загальний рівень цін в місті (регіоні), єдиний для 

всіх об'єктів у певний момент часу. Вели-

чини 𝑃0(𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑖 , … , 𝑙𝑚) являють собою внесок 

локальних відмінностей. Вони різні для кожного 

об'єкта і залежать від набору його характеристик. 

Ціну житла у загальному вигляді пропонується 

представити як функцію:  

𝐶𝑒 = 𝑓(𝑆, 𝐾, 𝐹, 𝑅, 𝑃), 

де 𝐶𝑒 – ціна квадратного метра житла,  

S – собівартість будівництва житла,  

K – комплексний показник характеристик 

міста,  

F – чинники попиту і пропозиції,  

R – ризики інвестування,  

P – прибуток будівельної організації. 

У свою чергу собівартість житлового будів-

ництва описується наступною залежністю [9]: 

𝑆 = 𝑓(𝑍𝑟 , 𝑍𝑖, 𝑍𝑏 , 𝑍𝑜, 𝑁), 

де S – собівартість будівництва квадратного 

метра житла,  

𝑍𝑟 – витрати на придбання (оренди) земельної 

ділянки, 

𝑍𝑖 – витрати на влаштування інжерених ко-

мунікацій,  

𝑍𝑏 – витрати на виконання будівельно-мон-

тажних робіт,  
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𝑍𝑜 – непередбачені та інші витрати,  

N – податки, які входять у собівартість. 

Для побудови моделі використано дані зібрані 

з невеликого містечка, з населенням близько 50 тис. 

жителів та розташуванням відносно далеко від ве-

ликих центрів. У містечку переважає приватна за-

будова, поверховість у більшості випадків складає 

до двох поверхів. База даних складається з 2917 

спостережень та 81 змінної, з яких 36 є кількісними, 

43 категоріальними, а також змінна Id (номер 

змінної) та «Ціна продажі» («SalePrice») [11].  

Для проведення дослідження дані порівно 

поділено на дві частини – тренувальну та тестову. 

Обидві частини мають однакові поля (стовпці). 

Відмінність між ними у тому, перша частина має 

стовпчик «Ціна продажі» (яка є цільовою змінною, 

котру ми будемо намагатися спрогнозувати), а в 

другій він відсутній. Нам необхідно встановити (пе-

редбачити) ціну об’єктів нерухомості другої ча-

стини, базуючись на першій частині. 

Перший набір даних використано для побу-

дови й навчання моделі, виявлення певних зако-

номірностей та залежностей, побудови алгоритму. 

Він містить в собі вже ключове поле «Ціна про-

дажі» («SalePrice»). Другий набір даних – для тесту-

вання отриманої моделі й оцінки її точності за до-

помогою середньоквадратичної логарифмічної по-

хибки. 

Мовою програмування обрано Python (середо-

вище Jupyter Notebook, бібліотеки: Pandas, 

Matplotlib, NumPy та SciPy,  Seaborn, Sklearn, 

Xgboost). Фрагменти датасету представлено на ри-

сунку 1. 

Наступним етапом роботи із підготовки даних 

для побудови є виокремлення таких етапів як: 

підготовка цільової змінної та підготовка атрибутів 

бази даних. 

Для підготовки цільової змінної «Ціна про-

дажі», перевірено її на наявність нульових значень 

та викидів, а також здійснено нормалізацію. Вста-

новлено, що мінімальне значення дорівнює 34900 > 

0, відповідно набір даних не має нульових значень 

в «Ціні продажу». За залежністю ціни продажі від 

площі будинку («GrLivArea») виокремлено викиди 

та видалено їх із робочого документу. 

За результатами нормалізації цільової змінної 

встановлено, що розподіл цільової змінної: подіб-

ний до нормального, але дещо відхиляється від 

нього, має позитивний коефіцієнт асиметрії, демон-

струє гостровершинність. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Фрагмент датасету для прогнозування ціни на ринку нерухомості 

а – перші п'ять рядів тренувального датасету 

б – перші п'ять рядів тестового датасету 

 

Для більш ефективної обробки атрибутів, 

прийнято рішення об’єднати тестовий та тре-

нувальний датасети в один дата фрейм. 

Щоб підготувати атрибути для подальшого 

прогнозування виконано перевірку: наявності про-

пущених значень, позбавлення від асиметрії, нор-

малізації атрибутів, мультиколінеарністі. 

Наявність пропущених значень, реалізовано 

обчисленням відсотоку цих значень по кожній 

змінній. 

 
 

Встановлено, що 19 атрибутів мають відсутні 

значення, 5 понад 50% усіх даних. Найчастіше НС 

означає відсутність предмета, описаного за атрибу-

том, наприклад, відсутність басейну, огорожі, від-

сутність гаража та підвалу.  

Для позбавлення від пропущених значень ви-

користано імітацію пропущених значень. Напри-

клад, змінна PoolQC (pool quality) має найбільший 

відсоток пропущених значень – більше 99%. В 

описі даних [11] описано, що NA для даної змінної 
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означає «Без басейну». Це має сенс та говорить про 

те, що більшість будинків взагалі не мають басейну. 

Замінимо пропущені значення для всього ряду. 

 
За таким підходом досягнуто результату – Пропущених значень немає. 

Визначено наявність асиметрії у рядах (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Наявність асиметрії в деяких змінних 

Variable Skew 

MiscVal 21.939672 

PoolArea 17.688664 

LotArea 13.109495 

LowQualFinSF 12.084539 

3SsnPorch 11.372080 

LandSlope 4.973254 

KitchenAbvGr 4.300550 

BsmtFinSF2 4.144503 

EnclosedPorch 4.002344 

ScreenPorch 3.945101 

 

Застосовано метод «Box Cox Transformation» 

для атрибутів з високою асиметрією. Використано 

scipy функцію boxcox1p, яка обчислює перетво-

рення Box-Cox 1+x. Параметр λ = 0 еквівалентний 

log1p, який ми використовували вище для нор-

малізації цільової змінної. 

Для нормалізації даних також застосовано ло-

гарифмічну трансформацію, як і для ряду «Ціна 

продажі». 

У розрізі мультиколінеарності актуальні дві 

речі – залежність «Ціни продажі» від інших полів 

та залежність полів між собою (для виявлення 

мультиколінеарності). Мапу залежності між по-

лями представлено на рисунку 2. 

 
Рис.2. Мапа залежностей між полями. 
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З отриманого результату (див. рис. 2) видно, 

шо ключове поле «Ціна продажі» сильно залежна 

від полів «Загальна оцінка» (що дуже передбачу-

вано, адже дано поле описує стан і якість будинку 

загалом), «Жила площа» (що є також цілком про-

гнозованим), «Площа фундаменту» (іншими сло-

вами площа основи будинку), та характеристиками 

прибудинкового гаража: «Площа гаража», «Кіль-

кість авто» та ін., що вже є не таким й передбачува-

ним, адже на першу думку гараж не є ключовою ха-

рактеристикою об’єкта нерухомості.  

Мультиколінеарність однозначно присутня й з 

нею необхідно боротися. Сильно колінеарними є 

поля «Площа фундаменту» і «Площа першого по-

верху», що зовсім не дивно, адже в більшості 

варіантів ці поля мають ідентичні значення. Також 

колінеарними є поля «Рік побудови» (будівлі) та 

«Рік побудови гаража», що є також очевидно, адже 

у більшості випадків гараж будується в одну чергу 

з будинком.  

Тож, наші атрибути та цільова змінна підготов-

лені для подальшого прогнозування, зокрема дані 

нормалізовані, позбавлені від викидів та нульових 

значень, позбавлені від мультиколінеарності. 

Наступним етапом є застосування моделей. За-

пропновано розглянути моделі регуляризації Lasso, 

Ridge та Elastic Net, використання градієнтного бу-

стінгу та XGBoost моделі для прогнозування ринку 

нерухомості та на основі аналізу сформувати агре-

говані моделі [12]. 

Застосування моделей регуляризації Lasso, 

Ridge та Elastic Net 

Використано впорядковані лінійні моделі ре-

гресії з регуляризацією (regularized linear regression 

models) з модуля scikit learn. Ми будемо використо-

вувати обидві: l_1 (Lasso) і l_2 (Ridge) впорядкова-

ності. Також визначено функцію, яка буде повер-

тати перехресно перевірену середньоквадратичну 

похибку (cross-validation rmse error), для оцінки мо-

делі 

Головний параметр для Ridge моделі – альфа – 

параметр впорядкованості, який показує, наскільки 

гнучкою наша модель є. Чим краще модель впоряд-

кована, тим менше вона є схильною до перенав-

чання. 

 

 
 

RMSE похибка для моделі Ridge складає при-

близно 0.1153, стандартне відхилення - 0.0075. 

RMSE похибка моделі Elastic Net становить 

0.1116, стандартне відхилення - 0.0074. Бачимо, що 

дана модель впоралася краще за Ridge регресію. 

RMSE похибка для моделі Лассо складає 

0.1115, стандартне відхилення - 0.0074. Бачимо, що 

Лассо модель демонструє більш кращий результат 

за Ridge регресію (похибка менше на 3,4%) та при-

близно однаковий з моделлю Elastic Net. Вирішено 

використовувати дану модель для передбачення на 

тестовому наборі даних. Ще одна заслуга Лассо в 

тому, що він виконує проектування ознак за нас – 

назначає коефіцієнти ознак, які він вважає непо-

трібними, до нуля.  

З побудованих та проаналізованих трьох моде-

лей регуляризації найкращий результат отримано 

за допомогою Lasso регресії. 

Використання градієнтного бустінгу та 

XGBoost моделі для прогнозування 

Для подальшого дослідження вирахувано се-

редньоквадратичні похибки для тестової й тре-

нувальної вибірок: 

 
На виході отримаємо рис. 3 на якому видно, що значення похибки на тренувальній вибірці стано-

виться сталою вже після 150 перевірок. 
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Рис. 3.– Середньоквадратичні похибки для тестової й тренувальної вибірок. 

 

Наступним кроком є створення моделі з відповідними параметрами й її тренування: 

 
RMSE похибка становить 0.1161, стандартне відхилення - 0.0079. 

Для порівняння побудовано модель звичайного градієнтного бустінгу (gboost): 

 
 

RMSE похибка моделі градієнтного бустингу 

становить 0.1177, стандартне відхилення - 0.0080. 

Можемо зробити висновок, що модель Extreme 

Gradient Boosting має кращий результат прогно-

зування цільової змінної, порівняно зі звичайним 

градієнтним бустингом. 

За результатами моделювання встановлено, 

що для покращення результату доцільно розробити 

агреговані моделі.  

Перша агрегована модель. Для першої агрего-

ваної моделі візьмемо Лассо модель та модель 

Extreme Gradient Boosting (так як вони показали 

найкращі результати серед серед 2-х застосованих 

методів) (рис. 4).  
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Рис. 4. Порівняння результатів LASSO та градієнтного бустінгу. 

 

Має зміст взяти зважене середнє некореляційних результатів – це зазвичай зменшує похибку, хоча 

конкретно в нашому випадку це не сильно допомагає. Так як LASSO показала себе дещо краще, то додамо 

до неї дещо вищий ваговий коефіцієнт. 

 
Розрахуємо кінцеві передбачення для тестової вибірки: 

 
 

Обчислена RMSE похибка для першої агрего-

ваної моделі складає 0.1184. Цей результат не є 

найкращим серед побудованих моделей. 

Друга агрегована модель.  

За результатами попереднього моделювання 

найменш точний прогноз дала модель звичайного 

градієнтного бустінгу, тому запропоновано побуду-

вати агреговану модель прогнозування ціни об’єкту 

нерухомості без неї. Тобто, для другої агрегованої 

моделі взято Лассо регресію, модель Extreme 

Gradient Boosting, Elastic Net та Ridge регресію. 

 
 

Отриманий результат: RMSE = 0.1091, а стан-

дартне відхилення становить 0.0075. Дана похибка 

є найменшою з усіх оцінених моделей. Подивимося 

який результат дана модель дасть на тренувальному 

датасеті. 
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RMSE похибка становить 0.0781, що є найкра-

щим з прорахованих похибок. Кінцевий результат 

буде виглядати наступним чином (продемонстро-

вано 5 перших передбачень). Він буде являти собою 

таблицю з двох колонок (рис. 5). Перша колонка – 

прогнозована ціна продажу конкретного об’єкта 

нерухомості, а друга – його унікальному іденти-

фікатору (власне щоб ми могли однозначно встано-

вити пару будинок – прогнозована цін). 

 
Рис. 5. Результат прогнозування 

 

Отже, побудовано 7 моделей для прогно-

зування цін на нерухомість. Найкращий результат 

продемонструвала друга агрегована модель, у ре-

зультаті чого кінцеву модель прогнозування 

вирішено подати у вигляді об’єднання вище пере-

рахованих чотирьох моделей. Кінцева модель ви-

пробувана на тестовому наборі даних, де RMSE по-

хибка склала 0.0781.  

Для реалізації інфoрмаційнoгo забезпечення 

прoгнoзування цін на нерухoмість вирішенo 

викoристoвувати такий інструмент як Amazon 

Forecast. Amazon Forecast – це пoвністю керoвана 

пoслуга, яка викoристoвує машинне навчання для 

oтримання висoкoтoчних прoгнoзів. 

Алгoритм прoгнoзування, пoчинається з за-

питів дo бази даних, рoзміщенoгo в S3, який транс-

фoрмується за дoпoмoгoю Amazon Athena (керoва-

ний Presto), рoзрoбляється за дoпoмoгoю блoкнoта 

Jupyter в SageMaker, мoдель будується за 

дoпoмoгoю Amazon Forecast, а візуалізація даних та 

результатів прoгнoзу відбувається за дoпoмoгoю 

QuickSight. Вигoдами від викoристання власних 

служб AWS є вартість, масштаб та інтеграція біль-

шoсті пoслуг AWS. Oднак мoжна такoж замінити 

будь-який із інструментів іншими, наприклад 

PowerBI для візуалізації абo RDBMS для запитів та 

трансфoрмації даних.  

На рис. 4 наведенo детальний алгoритм рoбoти 

сервісів AWS (у тoму числі Amazon Forecast) для 

прoгнoзування цін на нерухoмість. 

 
Рис. 4. Детальний алгoритм рoбoти Amazon Forecast для прoгнoзування цін на нерухoмість 
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Висновки 

Розробка інформаційного забезпечення для 

прогнозування виглядає наступним чином. Ми 

отримали базу даних, в якій містилась інформація 

про близько 600 об’єктів нерухомості. Кожен 

об’єкт характеризувався досить великою кількістю 

атрибутів: від типу крівлі до місця розташування. 

Цільовою змінною – «Ціна продажі», яка підсумо-

вувала всі характеристики й базуючись на них ви-

значала вартість об’єкта. Ціллю роботи – встанов-

лення зв’язків між характеристиками та виокрем-

лення певної закономірності формування ціни. 

Застосовуючи різні математичні підходи, теорію 

ймовірності та математичну статистику, а також їх 

реалізацію в комп’ютерних системах побудовано 

інформаційне забезпечення. Перший етап – підго-

товка даних, ключовим моментом стало застосу-

вання регуляризації (рідж-регресії, LASSO та 

Elastic Net) та дерев рішень (градієнтного бустінгу 

та Extreme Gradient Boosting), а також створення 

двох агрегованих моделей (перша складалася з 

LASSO та Extreme Gradient Boosting, друга - із Ла-

ссо, Extreme Gradient Boosting, Elastic Net та Ridge) 

для побудови моделі та прогнозу. Оцінювання мо-

делей проводилось за допомогою RMSE похибки. 

На oснoві агрегoванoї мoделі, побудоване ін-

фoрмаційне забезпечення прoгнoзування цін на не-

рухoмість для пoтенціальнoгo викoристання заціка-

влених oсіб та підприємств зі сфери нерухoмoсті. 

Використано кoмбінацію AWS Glue Crawler, 

Athena, Amazon Forecast та QuickSight. Перспекти-

вами подальших досліджень є питання підвищення 

тoчнoсті прoгнoзу, дoдавши більше набoрів даних, 

а такoж прoдoвжити кoмбінувати різні підхoди 

мoделювання часoвих рядів (DeepAR, Prophet 

тoщo); такoж вивчимo спoсoби пoдальшoї автoма-

тизації прoцесу та дoзвoлимo щoдня oнoвлювати 

мoделі без ручнoї рoбoти, викoристoвуючи Step 

Function, Lambda та інші дoпoміжні сервіси. 
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