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АНОТАЦІЯ 
Сучасні інструменти цифрового маркетингу в банку здебільшого направлені на забезпечення стабіль-

них каналів комунікації з клієнтами та створюють інформаційний простір для ознайомлення широкого 

загалу з брендом банку. Проте, такі зусилля демонструють недостатній рівень конверсії і не забезпечують 

стабільного притоку нових клієнтів для банку. Застосування в банківській практиці методів лідогенерації 

через декомпозицію продуктової лінійки є одним із дієвих механізмів в процесі організації продажів 

банківських продуктів що покликаний збільшити кількість залучених нових клієнтів на обслуговування в 

банк і, як наслідок, гарантує збільшення обсягу доходу від реалізації банківських продуктів і послуг. 

Стаття висвітлює теоретичні основи та шляхи практичної реалізації в межах побудови процесу залучення 

нових клієнтів комерційним банком декомпозиційного підходу до пропозиції банківських продуктів та 

розкриває зміст та характеризує такого підходу і його елементи: «лід-магнит», «тріп-вайер», «фронт-енд» 

та «максимізатор прибутку». Авторський доробок надав подальшого розвитку теорії генерації потоку но-

вих лідів комерційного банку та їх конверсію у реальних клієнтів. Практична цінність дослідження полягає 

в запропонованому алгоритму імплементації в технології продажів банківських продуктів декомпозиції 

продуктової лінійки. 

ABSTRACT 

Modern digital marketing tools in the bank are mostly aimed at providing stable channels of communication 

with customers and creating an information space to familiarize the general public with the bank brand. However, 

such efforts demonstrate an insufficient level of conversion and do not ensure a stable influx of new customers for 

the bank. The use of sales lead generation methods in banking practice through decomposition of the product offer 

is one of the effective mechanisms in the process of organizing sales of banking products. It is designed to increase 

the number of new customers to serve in the bank and, as a consequence, guarantees an increase in income from 

the sale of banking products and services. The article highlights the theoretical foundations and ways of practical 

implementation within the construction of the process of attracting new customers by a commercial bank decom-

position approach to bank sales. Reveals the content and characterizes its elements: "lead-magnet", "trip-weir", 

"front-end" and "profit maximizer". The research contributes to the theory and practice of implementation of the 

algorithm and structure of generating the flow of new bank leads and their conversion into real customers. 

Ключові слова: декомпозиція продуктової лінійки, лід-магнит, тріп-вайер, фронт-енд, банк, продажі, 

лідогенерація, лід, потенційний клієнт. 

Keywords: product offer decomposition, lead-magnet, trip-weir, front-end, bank, sales, lead generation, po-

tential customer. 

 

Постановка проблеми З початку пандемії і до 

сьогодні виклики які постали перед суб’єктами гос-

подарювання прискорили процеси цифровізації 

продажів загалом і цифровізації каналів продажу 

банківських продуктів зокрема. Проте, циф-

ровізація більшості каналів взаємодії банку і 

клієнта має дати додаткову перевагу в процесі пе-

ретворення потенційних клієнтів банку в надійних 

партнерів. Розв’язання проблеми збільшення показ-

ників конверсії в продажах банківських продуктів 

має забезпечити в майбутньому суттєву перевагу 

банкам, які будуть спиратись на запропонованих 

метод декомпозиції продуктової лінійки клієнтам в 

організації процесу продажу своїх продуктів. Залу-

чення нових клієнтів за чітким поетапним сце-

нарієм та контролем конверсії таких етапів ко-

мунікації з клієнтами має сприяти підвищенню до-

ходу банку.  

Аналіз останніх публікацій. Питанням ефек-

тивної будови процесу пошуку та залучення нових 

клієнтів присвячено багато публікацій сучасних на-

уковців. Серед вітчизняних науковців варто 
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виділити Н. С. Краснокутську, Р. С. Тихонченко [1], 

які досліджували стратегічні напрями лідогенерації 

як інструмент підвищення клієнтоорієнтованості 

мережевих підприємств та основні критерії, за 

якими здійснюється вибір пріоритетів лідогене-

рації. Дослідники концентрували свою увагу на Ін-

тернет-магазинах товарів FMCG. Професор Савич 

О.Д. досліджував систему лідогенерації на 

підприємствах, також не виділяючи специфіку 

лідогенерації в комерційному банку. Використання 

стратегій лідогенерації в малому бізнесі отримало 

розвиток у працях зарубіжних вчених Р.С. Назіпова 

[2], Дж. Старгеса, Ф. Сінглтона, інші. Дослідження 

застосування лід-магніту, як інструменту отри-

мання контактної інформації клієнта знайшли своє 

відображення в роботах іноземних дослідниць Д. 

Таларіки, МеріЕлен Триббі, інші.  

Незважаючи на досить широкий практичний 

інтерес до питань лідогенерації та налагодження 

персональної комунікації з використанням лід-маг-

ніту, до тепер не знайшли значного висвітлення в 

науковій літературі дослідження декомпозиції про-

дуктової лінійки, що визначило предметну область 

проведеного дослідження, а його застосування в ко-

мерційних банках окреслює цільову спрямованість 

дослідження.  

Метою статті стало висвітлення теоретичних 

основ та практичної реалізації побудови процесу 

залучення нових клієнтів комерційним банком за 

декомпозиційним підходом пропозиції банківських 

продуктів.  

 В процесі організації продажів своїх послуг 

банк має сформувати стабільний потік нових 

клієнтів для збільшення обсягів реалізації та мак-

симізації прибутку. Банки, які в українських ре-

аліях ведуть жорстку конкурентну боротьбу за по-

тенційних клієнтів, зацікавлені в побудові ефектив-

ної системи пошуку та залучення на 

обслуговування нових перспективних клієнтів – 

лідів. Лід (lead), – це потенційний клієнт, який тим 

чи іншим чином відреагував на маркетингове по-

відомлення і залишив контакти для комунікації. Лід 

– це термін, що використовується у лід-менедж-

менті для опису методів та практики у форматі 

лійки доходу і продаж, що використовуються з ме-

тою залучення нових потенційних клієнтів для 

купівлі продуктів організації. Ліди в банківському 

бізнесі відповідають загальному визначенню і гра-

ють ключову роль в організації процесів залучення 

нових приватних клієнтів та меншою мірою – кор-

поративних. 

В українській мові найбільш близькими до 

терміну лід є «клієнт, який виявив інтерес, зацікав-

лення», «зачіпка за клієнта», «звернення потен-

ційного клієнта». В теорії продажів розрізняють 

два типи лідів: споживчі ліди та цільові ліди. Під 

споживчими лідами прийнято розуміти ліди, які ге-

неруються на основі демографічних критеріїв, та-

ких як кредитоспроможність, дохід, вік, індекс рин-

кової концентрації і т.п. Цільовий лід – це особливі 

ліди, генеровані для унікальної пропозиції рекла-

модавця.  

Процес формування стабільного потоку нових 

лідів називається лідогенерацією. За визначенням 

Р. Назіпова лідогенерація - це унікальний набір те-

хнік, інструментів і практик, що дозволяють масово 

залучати потенційних клієнтів через Інтернет [2]. 

Краснокутська Н. С. і Тихонченко Р. С. [1,c.429] ви-

значають лідогенерацію як пошук потенційних клі-

єнтів на основі отримання їх контактних даних і фо-

рмування персоніфікованих запитів. Погоджуємось 

з Н.С. Краснокутською і Тихонченко Р. С., на нашу 

думку лід – це контакти потенційного клієнта, 

отримані в процесі взаємодії його із заходом марке-

тингових комунікацій, а не сама ця особа.  

Процес перетворення користувача Інтернет-

ресурсу у ліда називається конверсією, а дії корис-

тувача можна назвати конверсійними. Під конвер-

сійною дією на Інтернет-ресурсі варто розуміти 

будь-яку дію, яка дозволяє банку визначити пот-

ребу користувача Інтернет-ресурсу та отримати 

його контактні дані [2]. В сучасних умовах цифро-

візації каналів комунікації банків з потенційними 

клієнтами процес лідогенерації набуває винятко-

вого значення особливо в секторі роздрібного біз-

несу.  

В процесі лідогенерації формується пасивний 

потік лідів. Пасивний потік генерації лідів – це мар-

кетингові технології, що дозволяють формувати ін-

терес потенційних покупців, і змушують їх зверта-

тися за інформацією про товар і послуги, залишати 

свої контактні дані для подальшої роботи з потен-

ційними покупцями (лідами); маркетинговий хід, 

розроблений для залучення нових потенційних по-

купців. Технології пасивної генерації лідів набули 

широкого поширення, оскільки дозволяють істотно 

спростити продаж, скоротити процес продажу, ско-

ротити витрати на залучення потенційних клієнтів, 

знизити ризики в області продажів, зробити їх пе-

редбачуваними та збільшити кількість потенційних 

клієнтів.  

В продовження дослідження процесу лідогене-

рації в комерційному банку необхідно розглянути 

механізм, коли отриманий банком лід може бути 

пропущений через послідовність певних дій які 

дозволять банку не тільки конвертувати лід в 

клієнта, а й забезпечать отримання максимального 

доходу від його обслуговування. Таким елементом 

в стратегії формування відносин з клієнтом є де-

композиція продуктової лінійки яка розбивати-

меться на кілька етапів.  

Декомпозиція – метод дослідження в теорії 

управління, за допомогою якого цілісна система 

поділяється на підсистеми або складові частини, 

цілі – на підцілі, кожна з яких розглядається 

окремо. Декомпозиція – основа для наступної стадії 

системного аналізу-дослідження структури цілісної 

системи, тобто виявлення взаємозв'язку між підси-

стемами [3]. Таким чином під «декомпозицією про-

дуктової лінійки» пропонуємо розуміти поетапне 

представлення заходів або продуктів потенційному 

клієнту від першого контакту, де він стає лідом до 

завершальної стадії - фронт-енду, де клієнту пропо-
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нується самий повний пакет послуг або мак-

симізації прибутку за допомогою перехресних про-

дажів. 

У декомпозиції продуктової лінійки виділяють 

4 елементи: лід-магніт, тріп-вайер, фронт-енд та 

максимізатори прибутку (Рис.1). В залежності від 

специфіки ведення бізнесу або характеристик то-

вару декомпозиція продуктової лінійки може ско-

рочуватись до трьох етапів, ігноруючи максиміза-

тор доходу, або подовжуватись повторними покуп-

ками. У типовий набір продуктів необхідно дода-

вати продукти, які можуть зацікавити потенційного 

клієнта на шляху його просування по воронці про-

дажів. 

 

 
Рис.1. Декомпозиція продуктової лінійки комерційного банку 

 

Для того, щоб декомпозиція продуктової 

лінійки почала працювати, важливо отримати кон-

тактні дані клієнта. В обмін за контактні дані, як 

правило, пропонується надіслати корисну інфор-

мацію або надати безоплатну послугу. Ця пропо-

зиція буде першою в декомпозиції продуктової 

лінійки банку. Його називають лід-магніт тому що 

його завдання зацікавити, притянути або «примаг-

нітити» потенційного клієнта, щоб продовжити 

спілкування з ним. Лід-магніт в такій парадигмі 

буде інструментом в процесі лідогенерації. Почи-

нати взаємодію з потенційним клієнтом необхідно 

саме з лід-магніту. Завдання лід-магніту полягає не 

в тому, щоб отримати від нього дохід, а саме залу-

чити якомога більше лідів та отримати їх персо-

нальні дані. Лід-магніт продукт - це дешевий або 

безкоштовний продукт, але дуже цінний для спожи-

вача. Лід-магнітом має бути продукт, що дозволить 

закрити «болі» цільового сегменту клієнтів. Клю-

човим моментом лід-магніту є те, що це пропозиція, 

від якої нерозумно відмовлятися. На добре вибуду-

ваний лід-магніт повинен бути великий попит ба-

жаючих його отримати. Вірно обраний лід-магніт 

має відповідати таким вимогам: 

 безперешкодний швидкий доступ; 

 викликати імпульсивне бажання отримати 

продукт/послугу; 

 бути корисним клієнту, проте неповним; 

 мати логічну прив’язку до тріп-вайера 

(Trip-wire).  

В банківський практиці лід-магнітом часто 

стають он-лайн вебінари з фінансової грамотності, 

підписка на спеціалізовані Telegram-канали, без-

платне відкриття карткових та поточних рахунків, 

швидка та дистанційна ідентифікація клієнта, рефе-

ральна програма запрошення нових клієнтів на об-

слуговування в банк, грошова нагорода від банку за 

кожного нового клієнта, що прийшов за його реко-

мендацією. Так, 45% нових клієнтів Монобанку 

приходить за рекомендаціями друзів через рефе-

ральну програму. В середньому 70 тис. нових 

клієнтів в місяць із загальної кількості 150 тис. за-

лучених нових клієнтів. В 2021 році в «День друзів» 

17 вересня Монобанк отримав 18657 нових 

клієнтів, з них 11 225 клієнтів прийшли через рефе-

ральну програму [4]. Це ще раз доводить, що рефе-

ральна програма отримання нових клієнтів є висо-

коефективним лід-магнітом для банківського сек-

тору. А подальше завдання лід-магніту - це зв'язати 

продаж першого продукту з його доповненнями. 

Наступним кроком відбувається безпосереднє 

звернення представника банку до потенційного 

клієнта. Завдання менеджера переконати потен-

ційного клієнта у існуванні певної фінансової по-

треби, яку банк може задовольнити. І тут менеджер 

може запропонувати наступний у декомпозиції 

продуктової лінійки продукт – тріп-вайер. Якщо за-

вдання лід-магніту - отримати контакти ліда, по-

знайомити потенційного клієнта з банком, показати 

рівень експертизи та викликати довіру, то тріп-

вайер допомагає клієнту зважитися на покупку до-

рогого продукту, купуючи продукт з низькою 

вартістю та високою цінністю. В результаті потен-

ційний клієнт отримує перший позитивний досвід 

взаємодії із банком. Тріп-вайер - це невеликий де-

шевий продукт, корисний сам по собі, але такий що 

частково задовольняє потребу клієнта. Головне за-

вдання тріп-вайера - не забезпечити прибуток, а пе-

ревести потенційного клієнта з категорії ліда в ка-

тегорію клієнта, допомогти йому зробити першу 

транзакцію. Тріп-вайер – інструмент психологіч-

ного тиску бо він знімає перші страхи, заперечення 

і сумніви. Це готує клієнтів до головного кроку - 

покупці основного продукту чи послуги. 

Прикладом тріп-вайєра в комерційному банку 

може бути встановлення кредитного ліміту по кре-

дитній картці з тривалим терміном пільгового 

періоду, можливістю отримання кеш-беку у парт-

нерів, виплата відсотків на залишок коштів на 

рахунку, внутрішній або міжнародний перекази. 

Головні характеристики тріп-вайера: простота та 

доступність, викликати імпульсне бажання купити; 

бути корисним, але неповним продуктом, нести 

конкретну користь для клієнта. Вірно обраний 

трип-вайер має відповідати таким вимогам: 

 вирішує задачу клієнта; 

 коштує мінімальну ціну; 

 корисніше за сплачену ціну в декілька ра-

зів; 

 має логічно підводити клієнта до купівлі 

повного пакету банківських послуг; 

Лід-магніт та тріп-вайер мають на меті не при-

носять дохід банку, це радше маркетинговий хід, 
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розрахований на подальшу співпрацю з клієнтом. 

Прибуток має почати генеруватись на наступному 

етапі – коли клієнту буде запропоновано фрон-енд 

з пакетними послугами банку та максимізаторами 

прибутку. 

Комплексне рішення для клієнта, яке коштує 

дорого і повністю задовольняє його потребу, перед-

бачає персональний супровід в період користу-

вання продуктом чи послугою називається фронт-

енд (Front-end). Отже, наступний етап у продук-

товій матриці – пропозиція клієнту фронт-енду: ос-

новний продукт, або самий розширений пакет по-

слуг. 

Вірно обраний фронт-енд має відповідати та-

ким вимогам: 

 Повністю вирішує проблеми і фінансові за-

дачі клієнта; 

 Коштує не дешево і має ринкову ціну; 

 Вимагає персонального супроводу з боку 

менеджера банку; 

 Має бути логічним продовженням тріп-

вайера.  

Для продажу основного продукту потрібна 

особиста підтримка менеджера банку. Прикладом 

фронт-енду для комерційного банку є кредиту-

вання: споживчий кредит, автокредит, іпотека, кре-

дитування бізнесу тощо, еквайринг - платіжні 

термінали, інвестиційна діяльність та ін. Фронт-ен-

дом для продукту кредитування може бути ком-

плексне рішення, яке включає відкриття та обслу-

говування кредитних, поточних, карткових 

рахунків клієнта, оцінка та страхування застави, 

юридична експертиза контрактів з контр-агентами, 

структурування угоди, в разі необхідності - вбудову 

документарних операцій в структуру угоди. Фрон-

енд, як правило, передбачає або повний перехід 

клієнта на обслуговування в банк, або виключне 

співробітництво з банком для вирішення конкрет-

ної фінансової потреби клієнта.  

Далі, для збільшення прибутку з одного 

клієнта без витрат на залучення, клієнту необхідно 

запропонувати елемент декомпозиції продуктової 

лінійки - максимізатори прибутку [5]. Продукти-

максимізатори — це додатковий продаж, у якому 

відсутній ризик. Придбати додатковий продукт 

пропонують після покупки основного продукту. 

Наприклад, при придбанні банківської картки мак-

симізатором прибутку може бути дистанційне 

банківське обслуговування, платна розсилка по-

відомлень про рух грошових коштів, персональний 

банкінг, при відкритті вкладу чи видачі кредиту – 

банківська картка, тощо. 

Висновки та пропозиції. В результаті проведе-

ного дослідження дійшли висновку, що метод 

підвищення обсягів реалізації товарів та послуг з 

застосуванням декомпозиції продуктової лінійки, 

який застосовується в маркетингових заходах різ-

них за напрямком діяльності суб’єктів господа-

рювання, доцільно запроваджувати в процесі ор-

ганізації продажів в комерційних банках. Продаж 

банківських послуг за запропонованою схемою є 

можливою через якісні характеристики банківських 

послуг, які можна розкласти на окремі товарні кла-

стери та згрупувати у вигляді продуктової лінійки 

комерційного банку, що детально описано у викла-

деному матеріалі. Запровадження такого підходу 

має сприяти збільшенню об’ємів продажів в ко-

мерційному банк завдяки відносно невеликій ціні 

такого методу в порівнянні з вартісними реклам-

ними заходами, які демонструють нижчу конверсію 

та генерують менший потік нових лідів.  
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АНОТАЦІЯ 
Узагальнено теоретичні та практичні засади використання цифрових технологій для пожвавлення ро-

звитку страхового бізнесу та оптимізації управління страховими ризиками в умовах сучасних викликів. 

Відзначено, що цифрова трансформація змінює глибині основи взаємодії між страховиками та страхуваль-

никами. 

Виявлено позитивні тенденції цифровізації бізнес-процесів у страхуванні та визначено її актуальність 

у період пандемії COVID-19. Відзначено, що системна цифрова трансформація стала детермінантою по-

зитивних зрушень у розвитку різних видів страхування. Доведено її результативність у сфері страхування 

наземного транспорту та обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транс-

портних засобів. 

З огляду на економічну значимість цифрових технологій в страховому бізнесі в умовах сучасних 

викликів, обґрунтовано, що продовження цифрової трансформації страхової галузі є основним напрямом 

розвитку страхового ринку України на найближче майбутнє. 

ABSTRACT 

Theoretical and practical principles of using digital technologies to revive the development of insurance busi-

ness and optimize insurance risk management in today's challenges are summarized. It is noted that the digital 

transformation changes the depth of the basis of interaction between insurers and policyholders. 

Positive trends in the digitalization of business processes in insurance have been identified and its relevance 

during the COVID-19 pandemic has been determined. It is noted that the system of digital transformation has 

become a determining factor in the positive changes in the development of various types of insurance. Its effec-

tiveness in the field of land transport insurance and compulsory insurance of civil liability of vehicle owners has 

been proven. 

Given the economic importance of digital technologies in the insurance business in today's challenges, it is 

justified that the continuation of the digital transformation of the insurance industry is the main direction of devel-

opment of the insurance market of Ukraine in the near future. 

Ключові слова: страхування, страховий бізнес, цифрова трансформація, цифровізація, цифрові тех-

нології, кібер-страхування. 

Keywords: insurance, insurance business, digital transformation, digitalization, digital technologies, cyber 

insurance. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови госпо-

дарювання неможливі без використання цифрових 

технологій, а їх розвиток набуває все більшого зна-

чення й сприяє прогресу світової економіки. Остан-

нім часом практично всі галузі стикаються з необ-

хідністю трансформацій, оскільки нові технології, 

інновації та моделі споживчої поведінки карди-

нальним чином змінюють колишні, стійкі бізнес-

моделі.  

Донедавна страхування було одним із тих сег-

ментів фінансового ринку, який характеризувався 

схильністю до традиційних способів ведення 
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бізнесу та повільною динамікою впровадження тех-

нологічних інновацій і процесу інформатизації. 

Проте сучасні виклики, що детерміновані пан-

демією COVID-19 і створюють відповідні умови 

функціонування, суттєво вплинули на розвиток 

страхової індустрії в напрямі її цифровізації. 

Тренди сьогодення вказують на високу інноваційну 

активність страхового бізнесу й усвідомлення 

суб’єктами страхового ринку пріоритетності циф-

рових трансформацій. Нині зміни в функціонуванні 

цього сектору економіки є настільки стрімкими, що 

потребують глибокого осмислення та відповідного 

вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Впровадження цифрових технологій в усі сфери 

життя та їх значимість для економічного розвитку 

зумовили виникнення неабиякого інтересу науков-

ців до питань цифровізації страхового бізнесу. За-

уважимо, що цифрова трансформація (цифровіза-

ція) визначається, як перетворення наявних анало-

гових (іноді електронних) продуктів, процесів та 

бізнес-моделей організації, в основі якої лежить 

ефективне використання цифрових технологій [11]. 

Різні аспекти цифровізації страхової галузі 

знайшли відображення в наукових доробках відо-

мих вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, в 

науковій праці Базилевича В. Д., Приказюк Н. В., 

Лобової О. М. [1] зазначається, що «цифрова тран-

сформація змінює глибині основи взаємодії між 

страховиками та страхувальниками, що забезпечу-

ється створенням щільної маркетингово-інформа-

ційної мережі, яка підтримується технологічними 

рішеннями». Вчені наголошують на необхідності 

вивчення можливостей, які відкриваються завдяки 

всеохоплюючій цифровізації, насамперед у кон-

тексті досягнення страховими компаніями нових 

рівнів управління ефективністю власної діяльності, 

а також одержання конкурентних переваг над ін-

шими учасниками ринку. Можливості викори-

стання сучасних цифрових технологій задля ак-

тивізації продажів та збільшення конкурентоспро-

можності страхових компаній досліджує 

В. І. Ерастов [5]. О. Гудзь обґрунтовує доцільність 

впровадження й використання нових інструментів 

та методів страхування для управління ризиками в 

умовах цифрової економіки, а також окреслює 

напрями й пропонує заходи щодо їх розширення 

[4].  

Мета дослідження полягає в узагальненні тео-

ретичних і практичних засад цифрової трансфор-

мації страхування, а також обґрунтуванні перспек-

тив використання цифрових технологій для оп-

тимізації управління страховими ризиками в 

умовах сучасних викликів.  

Виклад основного матеріалу. Радикальна 

зміна технологій, в першу чергу в галузі інтернету, 

цифрових, мобільних і соціальних платформ, приз-

водить до значних змін вимог клієнтів, моделей їх 

поведінки й прийняття рішень. Цьому сприяє істо-

тне зростання кількості користувачів глобальної 

мережі інтернет та збільшення обсягу ринку інтер-

нет-послуг. За даними Міжнародного союзу елект-

розв’язку, станом на кінець 2021 р. 63% населення 

світу, або 4,9 млрд осіб є користувачами мережі ін-

тернет. Рівень цього показника в порівнянні з 

2005 р. зріс на 44 в. п., що свідчить про зростання 

інтересу до інтернет середовища [13]. Підвищення 

продажу носіїв доступу до інтернету, можливостей 

інтернет-провайдерів, збільшення швидкості інтер-

нету, стабілізація трафіку є головними чинниками 

розширення аудиторії користувачів мережі інтер-

нет.  

Для страхувальників можливість здійснення 

онлайн операцій, дозволяє виконувати необхідні дії 

щодо придбання страхового продукту, не виходячи 

з дому. Водночас страховики мають можливість 

збільшити обсяги продажів та страхових надхо-

джень, а також знизити свої витрати. Останнє дося-

гається за рахунок зниження трансакційних витрат 

внаслідок спрощення процедури страхування, еко-

номії від винагороди агентам, брокерам або посере-

дникам, що призводить до зниження ціни продукту, 

підвищення прибутку та збільшенню конкуренто-

спроможності страховика. Як показує світова прак-

тика, в результаті введення продажів полісів через 

інтернет страховики можуть знизити свої витрати 

приблизно на 9–12% [9, c. 46].  

Зазначимо, що впродовж останніх років 

страхування — це та галузь економіки України, яка 

характеризується стабільним щорічним приростом 

обсягів наданих послуг. Втім, попри номінальне 

зростання обсягів страхового ринку, галузь забез-

печує на сьогодні перерозподіл надто незначної ча-

стини внутрішнього валового продукту. Фахівці 

Національного банку України, який з липня 2020 р. 

виконує функції регулятора ринку небанківських 

фінансових послуг, визначають рівень поширення 

страхування в Україні в порівнянні з іншими 

країнами, як украй низький [2, с. 6]. Наприклад, 

значення цього показника у Європі складає 5,0 %, а 

в середньому в світі — 6,1 % [6, с. 359]. Безперечно, 

така ситуація перш за все пояснюється економіч-

ною нестабільністю в країні, що зумовлена як 

фінансовою кризою на тлі анексії Криму та війни 

на сході країни, так і коронакризою. Окрім того, в 

країні недостатньо уваги приділяється соціальній 

складовій економічного розвитку, що призводить 

до зниження життєвого рівня населення, а недо-

статня платоспроможність населення — до зни-

ження попиту на страхові продукти [12, с. 64].  

Як показує світовий досвід та вітчизняна прак-

тика, цифрова трансформація змінює глибині ос-

нови взаємодії між страховиками та страхувальни-

ками. Тренди цифровізації передбачають істотну 

зміну традиційних бізнес-процесів страховика вна-

слідок електронної трансформації страхових про-

дуктів, розширення можливостей використання он-

лайн-сервісів, застосування даних «connecting 

things», реального використання «big data», викори-

стання ботів у процесах поточного обслуговування 

договорів страхування та врегулювання збитків.  

Переорієнтація страхової справи на дистанцій-

ний електронний формат набула особливого зна-

чення в період карантину та обмежувальних за-

ходів, пов’язаних із поширенням COVID-19. При 

цьому істотних змін зазнали способи пропозиції і 
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продажу страхових продуктів, тоді як, власне, самі 

продукти здебільшого не змінилися. Споживачі все 

більше переходять до онлайн-взаємодії та очіку-

ють, що будь-який сервіс має бути доступним у 

цифровій формі.  

Нині система онлайн-страхування, що викори-

стовується страховиками, як альтернатива осо-

бистим зустрічам з потенційними клієнтами, охо-

плює цілий комплекс технологій, серед яких: стра-

ховий калькулятор, онлайн-оплата за укладений 

договір страхування, замовлення та придбання 

страхового договору онлайн, консультація онлайн, 

консультація у відеорежимі та інші. 

Системна цифрова трансформація стала де-

термінантою позитивних зрушень у різних сферах 

страхування. Проте, проведені дослідження показу-

ють, що більший рівень цифровізації мають стра-

хові компанії, які надають ризикові види 

страхування [8]. Це пояснюється як складністю 

продуктів зі страхування життя, так і потребою от-

римання консультації потенційними страхувальни-

ками в спеціалістів страхової компанії, страхових 

агентів або брокерів. Покупці страхових послуг, 

особливо особи старших вікових груп, здійснюючи 

свій вибір та не маючи відповідних цифрових нави-

чок, все ще хочуть прямого («face-to-face») кон-

такту з іншими людьми [3, с. 31]. 

Нині провідні позиції в сфері цифровізації 

впевнено утримує автотранспортне страхування 

(страхування наземного транспорту та обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності 

власників транспортних засобів). Процес циф-

ровізації страхування автотранспортних ризиків за-

початковано Моторно (транспортним) страховим 

бюро України (МТСБУ) в лютому 2018 р. з упро-

вадженням системи «електронний поліс». Така но-

вація забезпечила можливість укладання 

внутрішніх договорів обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (тих, що діють 

виключно на території України) в електронній 

формі. Динаміка укладання електронних договорів 

свідчить, що це зручний та потрібний автовласни-

кам сервіс. У 2020 р. більш ніж третина договорів 

обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних 

засобів (37% від загальної кількості) укладена в 

електронній формі [10]. Зазначимо, що частка таких 

договорів у 2019 р. становила 15%, а в 2018 р. — 

лише приблизно 2%. Загалом за підсумками 2020 р. 

кількість електронних договорів обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів склала 

3,05 млн штук, що в 2,5 рази більше ніж у 2019 р. 

Сума страхових платежів за такими договорами 

становить 2,6 млрд грн, що в 1,76 разу більше, в 

порівнянні з попереднім роком.  

Дедалі більш популярною серед страхуваль-

ників стає впроваджена з жовтня 2017 р. в МТСБУ 

інформаційна система «Електронний Європрото-

кол». Цей сервіс відкрив можливості для учасників 

дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), не викли-

каючи представників дорожньої поліції, оформляти 

страхові події в електронній формі. Згідно з офіцій-

ними даними, впродовж 2019-2020 рр. показники 

використання електронного європротоколу проде-

монстрували виразну позитивну динаміку, кіль-

кісно зрісши в 2,8 рази (в 2019 р. було оформлено 

1620 електронних європротоколів, а в 2020 р. — 

вже 4627 шт.) [10]. Зауважимо, що нині учасники 

ДТП отримали можливість оформити електронний 

європротокол не лише через веб-сторінку МТСБУ, 

але й за допомогою мобільного застосунку «Мій 

поліс», що підвищило доступність та зручність 

сервісу. 

Продовження підтримки проривних інновацій 

у сфері страхування цивільно-правової відповідаль-

ності власників наземних транспортних засобів 

визначено як пріоритетний напрям діяльності 

МТСБУ. При цьому об’єднанням страховиків, які 

здійснюють обов’язкове страхування цивільно-пра-

вової відповідальності власників наземних транс-

портних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, 

першочергово планується запровадження елек-

тронних договорів міжнародного страхування «Зе-

лена картка». Завданням МТСБУ, що потребує 

невідкладного вирішення, є необхідність інте-

грувати всі цифрові сервіси (ті, що вже ефективно 

працюють, разом з рішеннями, які лише запровад-

жуються) в єдину цифрову платформу автомобіль-

ного страхування — систему «безпеки дорожнього 

руху в смартфоні».  

В умовах сучасних викликів більшість страхо-

виків забезпечують для автовласників страховий 

захист, заснований на цифрових технологіях. Зо-

крема, нині в формат електронного поліса переве-

дено всі базові програми добровільного 

страхування автотранспортних засобів (КАСКО-

страхування). 

Необхідність створення максимально ком-

фортних умов для клієнтів страхових компаній на 

всіх етапах – від укладення договору й оплати пла-

тежів до виплат і поновлення договорів – потребує 

від страховиків подальшої цифровізації бізнес-про-

цесів. Проте впровадження цифрових технологій 

значною мірою залежить від успіху в розв’язанні 

проблем, які перешкоджають цифровим трендам 

розвитку української економіки загалом. Зокрема, 

експертами Українського інституту майбутнього 

виокремлено цілу низку інституційних, інфра-

структурних, екосистемних та урядових проблем 

трансформації української економіки в цифрову, 

які потребують кардинального розв’язку (рис. 1).  

Digital-трансформації детермінують широке 

генерування кібер-ризиків, що актуалізує необ-

хідність розвитку кібер-страхування. Кібер-

страхування, з точки зору О. Є. Гудзь, — це страхо-

вий продукт, який захищає економічні субʼєкти від 

ризиків, що відносяться до інформаційно-ко-

мунікаційних технологій, використання інтернет-

мережі, ІКТ-інфраструктури та діяльності у кібер-

просторі [4]. Мандра Н. Г. і Лактiонова О. Ю. під 

цифровим страхуванням розуміють спосіб задово-

лення потреб страхувальників у специфічному 

страховому захисті, зумовленому випадковими 



10 Sciences of Europe # 89, (2022) 

несприятливими подіями, що відбуваються пере-

важно в середовищі цифрової економіки, і супутнім 

застосуванням технологічного устаткування, що є 

матеріальною базою реалізації економічних відно-

син. Для страхових компаній України запро-

вадження страхування кібер-ризиків відкриває нові 

конкурентні можливості на ринку страхових послуг 

[7]. 

 
Рис. 1. Проблеми, які перешкоджають розвитку в Україні цифрових трендів та трансформації україн-

ської економіки в цифрову* 

*Джерело: сформовано авторами за матеріалами Українського інституту майбутнього [11] 

 

Цифровізація страхової галузі спрямована на 

створення сучасної страхової системи, що покли-

кана збалансовано задовольняти інтереси грома-

дян, бізнесу та держави. Реалізація цього завдання 

ускладнюється низьким рівнем цифрової інклюзив-

ності в країні, високою вартістю цифрових засобів, 

програмного забезпечення, комп’ютерної техніки 

та іншого цифрового обладнання. Гальмує процес 

цифрових перетворень у страховому бізнесі брак 

фахових цифрових компетенцій працівників стра-

хових компаній, невідповідність рівня цифрових 

навичок споживачів страхових послуг тощо.  

Економічна значимість цифрових технологій в 

страховому бізнесі й, відповідно, попит на онлайн-

страхування в Україні, буде й далі зростати. Продо-

вження цифрової трансформації страхової галузі є 

основним напрямом розвитку страхового ринку 

України на найближче майбутнє.  

Розвиток страхового ринку, заснованого на па-

радигмах цифрової економіки, може бути реалізо-

вано лише за умови усунення законодавчих, інсти-

туційних, фіскальних бар’єрів; широкого викори-

стання інструментів заохочення інноваційної 
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діяльності, в тому числі державної підтримки за до-

помогою податкових і фінансових інструментів, а 

також створення умов для вільного залучення вен-

чурних інвестицій.  

Висновки і пропозиції. Проведене до-

слідження дає підстави стверджувати, що швидкі 

процеси розвитку цифрових технологій та виклики 

сучасного світу зумовлюють необхідність цифрової 

трансформації традиційних бізнес-процесів у стра-

ховій сфері. Розвиток цифрового середовища у 

сфері страхування дозволяє страховикам удоско-

налювати механізми управління страховими ризи-

ками, розширювати спектр страхових продуктів і 

послуг, враховуючи інтереси споживачів та задо-

вольняючи їх потреби.  

Продовження цифрової трансформації страхо-

вої галузі є основним напрямом розвитку страхо-

вого ринку України на найближче майбутнє. Циф-

ровізація бізнес-процесів страхової діяльності 

стане дієвим важелем управління ризиками, що 

здатний задовольнити інтереси й потреби всіх учас-

ників страхових відносин.  

Ефективність впровадження цифрових техно-

логій у сферу страхування значною мірою визна-

чається успішністю розв’язання інституційних, ін-

фраструктурних, екосистемних та урядових про-

блем, що перешкоджають цифровізації української 

економіки загалом й потребують кардинального 

розв’язку. 
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АННОТАЦИЯ 

В декабре 2019 года инфекционное заболевание коронавируса распространилось в Ухане, Китай, и 

быстро распространилось по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коро-

новирусную инфекцию (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, 

имеющей международное значение. Более того, 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 «пан-

демией» (Harapan, et al., 2020) (Burki, 2020). 

Депрессия может ухудшить прогноз многих заболеваний, в том числе COVID-19. Психологический 

дистресс и депрессия могут оказывать негативное влияние на реакцию иммунной системы пациентов 

(Leonard, 2001). Пациенты с депрессией также могут иметь негативное отношение к противовирусной те-

рапии, что может снизить их приверженность лечению и выздоровление. Предыдущие исследования по-

казали, что пациенты могут испытывать стойкую депрессию даже после вспышки инфекционного заболе-

вания. Например, распространенность депрессии среди пациентов с атипичной пневмонией составила 18% 

через 1 месяц после их выписки (Wu et al., 2005) и 15,6% через 30 месяцев после вспышки атипичной 

пневмонии (Mak et al., 2009). 

На сегодняшний день было проведено несколько исследований распространенности тревоги и депрес-

сии среди перенесших COVID-19. Поэтому мы решили изучить распространенность депрессии и тревоги 

среди перенесших COVID-19. 

Систематический обзор и метаанализ были проведены в двух базах данных (PubMed и Web of Science) 

для изучения распространенности депрессии и тревоги среди перенесших COVID-19. 

В результате изучения, среди перенесших COVID-19 распространенность тревоги составила 34,66% 

(95% ДИ: 25,19; 44,78), распространенность депрессии — 30,11% (95% ДИ: 21,65; 39,30). 

ABSTRACT 

In December 2019, an infectious disease of a coronavirus spread in Wuhan, China, and swiftly spread glob-

ally. The Coronavirus disease (COVID-19) was declared by the World Health Organization (WHO) as a public 

health emergency of international concern. Moreover, the WHO announced the COVID-19 outbreak as a “pan-

demic” on 11 March 2020. (Harapan, et al. 2020) (Burki 2020) 

Depression could worsen the prognosis of many diseases, as well as COVID-19. Psychological distress and 

depression may have a negative impact on patients’ immune system response (Leonard, 2001). Patients with de-

pression may also have negative attitudes towards antiviral therapy, which may reduce their treatment adherence 

and recovery. Previous studies found that patients could experience persistent depression even after the outbreak 

of infectious diseases. For instance, the prevalence of depression among patients with SARS were 18% at 1 month 

after their discharge (Wu et al., 2005), and 15.6% at 30-month assessment after SARS outbreak (Mak et al., 2009).  
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To date there have been some studies on prevalence of anxiety and depression among COVID-19 survivors. 

Therefore, we set out to examine the prevalence of depression and anxiety among COVID-19 survivors. 

Systematic review and meta-analysis were done in two databases (PubMed and Web of Science) to examine 

prevalence of depression and anxiety among COVID-18 survivors. 

In summary, among COVID-19 survivors the prevalence of anxiety was 34.66% (95% CI: 25.19; 44.78), the 

prevalence of depression was 30.11% (95% CI: 21.65; 39.30). 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, тревога, депрессия, распространенность. 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, anxiety, depression, prevalence. 

 

Introduction. In December 2019, an infectious 

disease of a coronavirus spread in Wuhan, China, and 

swiftly spread globally. The Coronavirus disease 

(COVID-19) was declared by the World Health Organ-

ization (WHO) as a public health emergency of inter-

national concern. Moreover, the WHO announced the 

COVID-19 outbreak as a “pandemic” on 11 March 

2020. (Harapan, et al. 2020) (Burki 2020) 

As with the two other coronaviruses that caused 

major outbreaks in humans in recent years (namely, se-

vere acute respiratory syndrome and the Middle East-

ern Respiratory Syndrome) (WHO. 2020) (Yin Y. 

2018), COVID-19 is transmitted from human-to-hu-

man through inhalation of respiratory droplets from 

each symptomatic and a-symptomatic infectious peo-

ple. (Bai Y. 2020). 

Patients infected with COVID-19 experienced 

physical discomfort, fear of developing complications, 

and discrimination by the mass media (e.g., WeChat 

and Weibo) (Lu et al., 2020; Shigemura et al., 2020). 

These negative feelings could lead to elevated risk of 

psychiatric problems, particularly, depressive symp-

toms (depression hereafter) (Bondade et al., 2019; Ren 

et al., 2019; Xiang et al., 2020). Moreover, isolation in 

designated hospital for COVID-19 for treatment, the 

loneliness during treatment could trigger depression as 

well (Li et al., 2020).  

Depression could worsen the prognosis of many 

diseases, as well as COVID-19. Psychological distress 

and depression may have a negative impact on patients’ 

immune system response (Leonard, 2001). Patients 

with depression may also have negative attitudes to-

wards antiviral therapy, which may reduce their treat-

ment adherence and recovery. Previous studies found 

that patients could experience persistent depression 

even after the outbreak of infectious diseases. For in-

stance, the prevalence of depression among patients 

with SARS were 18% at 1 month after their discharge 

(Wu et al., 2005), and 15.6% at 30-month assessment 

after SARS outbreak (Mak et al., 2009).  

To date there have been some studies on preva-

lence of anxiety and depression among COVID-19 sur-

vivors. Therefore, we set out to examine the prevalence 

of depression and anxiety among COVID-19 survivors. 

Aim of the study: Identify prevalence of the anx-

iety and depression among COVID-19 infection pa-

tients. 

Materials and methods 

Data source and study selection 

Database searches were done by manual search in 

PubMed and Web of Science. Studies reporting preva-

lence of anxiety and / or depression among COVID-19 

infection patients published from 2019 were included. 

Studies reporting prevalence among whole population, 

healthcare workers, among students, meta-analysis, 

case studies, case reports were excluded. A complete 

list of the search queries is shown in Supplementary 

Table. The last search was conducted on June 4th, 2021, 

and records on English or Russian were eligible. Search 

results were downloaded as .csv file. After removing 

duplicates using Endnote records were screened based 

on their title and abstracts. Screening were done by two 

authors independently (T.Sh.T and M.A.A.) and con-

flicts were resolved by third author (A.V.K.) 

Data extraction 

A pre-piloted standardized electronic data extrac-

tion form was used to extract relevant data: authors 

names, year of publication, study setting, study design, 

study period, characteristics of study subjects (age, sex, 

location), sample size. In this paper, a “report” refers to 

any document mentioning prevalence of anxiety and/or 

depression among COVID-19 patient’s data,  

Data analysis 

A meta-analysis of proportion was performed us-

ing the 'meta' and 'metafor' packages in the statistical 

program R. Data were transformed using the Freeman-

Tukey double arcsine method to account for small pro-

portions. The Dersimonian and Laird method, based on 

the random-effects model, was used to perform the 

meta-analysis, and summarize data in a forest plot. 

Confidence-interval (CI) for individual studies propor-

tions were calculated using the Clopper-Pearson 

method.  

Ethical approval 

This research does not require ethical approval. 

Results 

Search results 

A total of 955 records were identified from the 

PubMed and 1347 records were identified from Web of 

Science databases. After duplicates exclusion and titles 

and abstracts screening, 41 reports were selected for 

full-text review. Of these, 20 met the inclusion criteria. 

The selection process is summarized in Figure 1. 

Search strategy summarized in Table 1. 
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Figure 1. Flow diagram of systematic review and meta-analysis. 

 

Table 1. 

Search strategy of systematic review 

# Database Search strategy Number of articles 

1 Web of science 

((ALL=(Prevalence)) AND (ALL=(COVID-19) OR 

ALL=(SARS-CoV-2))) AND (ALL=(Anxiety) OR 

ALL=(Depression)) 

1347 

2 PubMed 

("covid 19"[All Fields] OR "covid 19"[MeSH Terms] OR 

"sars cov 2"[All Fields] OR "sars cov 2"[MeSH Terms] 

OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[All 

Fields]) AND ("depression"[All Fields] OR "anxiety"[All 

Fields] OR "depression"[MeSH Terms] OR "anxi-

ety"[MeSH Terms]) AND ("prevalence"[All Fields] OR 

"prevalence"[MeSH Terms]) 

995 

 

Records identified from: 

PubMed (n =995) 

Web Of Science (n =1347) Records removed before screen-

ing: 

Duplicate records removed 

(n=812) 

Records screened (1st screening) 

(n =1530) 

Records excluded 

(n =1489) 

Wrong population n=524 

Healthcare workers n=258 

Wrong outcome n=125 

Wrong study design n=28 

Wrong publication type n=26 

Background article n=7 

Not human n=1 

Reports assessed for eligibility 

(2nd screening) 

(n =41) Reports excluded: 

Wrong population (n =4) 

Wrong publication type (n =7) 

No full text (n =3) 

Wrong outcome (n =5) 

Don’t have available data (n=2) 

Studies included in review 

(n =20) 

Identification of studies via databases 
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Study characteristics 

The details about the characteristics of each study 

are reported in Table 2. Studies were conducted be-

tween 2019 and 2021. Total 1837 COVID-19 infection 

patients reported anxiety in 19/20 records and 1837 pa-

tients reported depression in 18/20 records involved in 

review. 6/20 articles published in 2020, 14/20 articles 

published in 2021. 

Figure 2 Prevalence of anxiety among COVID-19 survivors 

 

Among region 9/20 records reported China, 3/20 

records in USA, Iran 2/20 records and Italy, England, 

South Korea, Switzerland, France, Spain 1/20 records 

each. Diagnostic strategy was used Hamilton anxiety 

and depression scale (HADS) 6 records, different ver-

sions of Patient’s health questionary -7 (PHQ), General 

Anxiety Disorder - 5 (GAD), Zung self-rating anxiety 

scale and Zung self-rating depression scale – 3, Symp-

tom checklist 90 – 1, Depression, Anxiety and Stress 

Scale – 1, Perceived Stress Scale – 1, phone call – 1. 

Some studies used different diagnostic strategy for anx-

iety and depression. Thus, total number of questionar-

ies more than number of records. 

The prevalence of anxiety among COVID-19 pa-

tients was from 5.80% (among both hospitalized and 

non-hospitalized patients) to 100% (among hospital-

ized patients with ICU). The pooled prevalence of anx-

iety was 34.66% (95% CI: 25.19; 44.78). (Fig.2)  
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Figure 3 Prevalence of depression among COVID-19 survivors 

 

The prevalence of depression among COVID-19 

patients was from 7.90% (among both hospitalized and 

non-hospitalized patients) to 97.2% (among hospital-

ized patients with ICU). The pooled prevalence of de-

pression was 30.11% (95% CI: 21.65; 39.30). (Fig.3) 

Summary 

In summary, among COVID-19 survivors the 

prevalence of anxiety was 34.66% (95% CI: 25.19; 

44.78), the prevalence of depression was 30.11% (95% 

CI: 21.65; 39.30). These numbers are higher in relation 

to the general population. More research is needed on 

the effect of depression and anxiety among COVID-19 

survivors. 
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Supplementary table. Characteristics of eligible studies for systematic review and meta-analyses 
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STUDY OF THE NOSOLOGICAL AND SYNDROMOLOGICAL STRUCTURE OF MENTAL 

PATHOLOGY IN PERSONS WHO HAVE COMMITTED SOCIALLY DANGEROUS ACTS 
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Parpiev Sh. 
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ABSTRACT 

This article presents the results of a study of the nosological and syndromogical representation of mental 

pathology in persons who have committed socially dangerous acts, studied gender characteristics, socio-psycho-

logical characteristics of patients, tendencies to relapse of illegal violations. 

Keywords: mental disorder, social dangerous actions of persons with mental disorders. 

 

Introduction. The relevance of the problem were 

widely publicized, the participants of which were per-

sons under the supervision of a psychiatrist [1]. The de-

gree of public danger of this category of citizens, in 

comparison with the general population indicators, is 

heterogeneous in the understanding of various special-

ists, which is associated primarily with the polymor-

phism of mental pathology [5,7]. An analysis of scien-

tific research indicates a greater prevalence of illegal 

behavior among the mentally ill, compared with gen-

eral population indicators, which is confirmed by their 

greater representation among offenders in prisons [3]. 
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According to statistical data, annually committed so-

cially dangerous actions by persons with mental pathol-

ogy is about 18–20% [4,8]. However, in this case we 

are talking about mild and moderately severe mental 

disorders. In relation to them, qualified psychiatric care 

is one of the components of a set of measures to prevent 

the recurrence of criminal behavior based on interde-

partmental cooperation with the priority in it of the pen-

itentiary system, law enforcement agencies and institu-

tions of education, labor and social protection [6]. 

Purpose of the study: to study the nosological 

and syndromological structure of mental pathology in 

persons who have committed socially dangerous acts in 

order to improve the effectiveness of prevention and 

prevent relapse of offenses. 

Materials and methods of the study: the object 

of the study were 65 patients who were on compulsory 

treatment in specialized psychiatric institutions for in-

tensive observation and treatment. The leading research 

methods were clinical-psychopathological, clinical-

catamnestic, experimental-psychological. With the 

help of a specially designed survey map, causal-patho-

psychological mechanisms and characteristics of so-

cially dangerous actions were established. 

Research results. The distribution of patients de-

pending on gender differences found that more males 

were registered than females. In the total sample of men 

who committed socially dangerous acts, there were 38 

(58.5%) patients, female representatives - 27 (41.5%) 

patients (Fig. 1). 

 
Fig.1 Gender ratio of examined patients. 

 

The age ranges of the subjects varied from 28 to 

76 years, the average age of the patients was 

49.96+2.68 years. At the initial stage of the study, we 

carried out the distribution of 65 patients with mental 

disorders into groups depending on the nosological af-

filiation of mental pathology (Table 1).In the study 

group, schizophrenia spectrum disorders were verified 

in 49 (75%) patients, mental retardation in 3 (5%) pa-

tients, and other psychotic disorders in 13 (20%) pa-

tients. Of all the examined patients, 49 (75%) at the 

time of committing socially dangerous acts had a disa-

bled group for mental illness. 

Table 1. 

 The nosological affiliation of mental pathology 

Diagnosis 
male female total 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

schizophrenia spectrum 

disorders (F20.)  
29 (44,6) 20 (30,8) 49 (75,4) 

mental retardation (F70.) 2 (3,1) 1 (1,5) 3 (4,6) 

other psychotic disorders 

(F6-7.) 
8 (12,3) 5 (7,7) 13 (20,0) 

Total  38(58,5) 27(41,5) 65 (100) 

 

We conducted a study of the syndromic structure 

of mental pathology in patients with socially dangerous 

acts, which found that in most cases patients with para-

noid symptoms were observed - 58%, in the second 

place in terms of occurrence were patients with dys-

phoric syndrome - 18% of cases of observation. Pa-

tients who committed social dangerous actions against 

the background of affective-delusional symptoms were 

identified in 12% of cases of observation, with a psy-

chopathic syndrome - 9%, and patients with hallucina-

tory-paranoid syndrome were registered to a lesser ex-

tent - 3% of cases of observation (Fig. 2). 

58,5

41,5

male female
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Fig.2. Syndromic structure of mental disorders. 

 

In follow-up studies of mental patients, social dan-

gerous actions committed in connection with produc-

tive psychopathological disorders accounted for 72%, 

most of which is social dangerous actions against the 

background of the patient's delusional experiences - 

about 59%, and with negative psychotic symptoms - 

28%, which is characterized by a deficit of higher emo-

tions, their lack of control, as well as the presence of 

personality changes in patients. It should also be noted 

that at the time of the social dangerous actions, there 

was a comorbidity with alcoholism (23%) and sub-

stance abuse (9%) among mental patients. 

Conclusions: thus, the analysis of the nosological 

and syndromological representation of mental disor-

ders in persons who committed social dangerous ac-

tions determined that patients with a schizophrenic 

spectrum of disorders (75%) and paranoid symptoms 

(58%) predominate, with the presence of comorbid dis-

orders in the form of alcoholism and polydrug addic-

tion. The above data indicate that the study of the psy-

chopathological mechanisms of social dangerous ac-

tions in mental patients requires further study, which in 

turn will ensure the creation of individual rehabilitation 

and preventive measures to prevent social dangerous 

actions among mental patients. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние два года участилась частота поражения костей -асептическим некрозом костей, что свя-

зано с ковидной инфекцией. За последнее время мы наблюдали 11 случаев с разной локализацией пораже-

ния, приводим 3 из них. 

ABSTRACT 

In the last two years, the frequency of bone lesions - aseptic bone necrosis, which is associated with covid 

infection, has increased. Recently, we have observed 11 cases with different localization of the lesion, we cite 3 

of them. 

Ключевые слова: асептический некроз костей, инфекция COVID-19. 

Keywords: aseptic bone necrosis, COVID-19 infection. 

 

В литературе участились сообщения об асеп-

тическом некрозе костей после перенесенной ин-

фекции COVID-19 (1). 

В прошедшие два года пандемии нами наблю-

дались несколько пациентов, у которых был выяв-

лен асептический некроз головки бедренной кости 

и локтевого сустава. 

Многие пациенты даже после выздоровления 

от COVID-19 жалуются на самые разные осложне-

ния — от выпадения волос до отеков нижних ко-

нечностей. Осложнения настолько часты, что пост-

ковидный синдром даже внесен в Международную 

классификацию болезней и получил собственное 

название — PASC (post-acute sequelae of COVID-

19). Постковидный синдром это мультисистемное 

заболевание, он может поразить любой орган. С его 

последствиями сталкиваются врачи всех специаль-

ностей. 

Переболевшие тяжелой формой COVID-19 мо-

гут страдать от последствий даже спустя полгода и 

носят характер болей в мышцах, усталости и психо-

логических проблем, такие как тревога и депрессия. 

Чаще осложнения протекают после тяжело 

протекающей коронавирусной инфекции. Осо-

бенно высок риск развития таких осложнений у по-

жилых пациентов, у которых заболевание проте-

кало в средней или тяжелой форме. 

Известно, что около двух третей пациентов с 

COVID-19, проходивших лечение, страдают от од-

ного или нескольких последствий коронавирусной 

инфекции. Об этом свидетельствуют результаты 

исследования проведенные в китайском Ухане, 

опубликованные в медицинском журнале «The 

Lancet» от 8 января 2021 (2). По словам одного из 

авторов исследования, заместителя директора 

Национального центра клинических исследований 

Бинь Цао, следует, что большинству пациентов по-

сле выписки из больницы необходимо дальнейших 

обследований, особенно если течение болезни было 

тяжелым. Было обследовано 1733 инфицирован-

ных, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань (в 

Ухане) в период с января по май включительно 

2020 года. Большинство из них (1172 пациента), 

находясь в больнице, были переведены на дополни-

тельную кислородную терапию. Впоследствии в 

послековидный период (с июня по сентябрь месяц) 

этих пациентов снова обследовали и обнаружили, 

что 76 процентов испытуемых имели хотя бы один 

симптом, который имелся у них в момент заболева-

ния. 

За прошедшие два года пандемии мы наблю-

дали 11 больных в постковидный период осложне-

ния в виде асептического некроз головки бедрен-

ной кости и локтевого сустава. Отмечается доста-

точно быстрое течение- заболевания через 4-6 м 

месяцев после выздоровления, которое подтвер-

ждено изменениями на рентгенограммах. 

Приводим три наши наблюдения. 

1. Больная М., 41 года обратилась в конце 

2020г на консультацию в Костную клинику с жало-

бами на боли в области левого тазобедренного су-

става, усиливающиеся при физической нагрузке и 

движениях. Считает себя больной в течении 4 меся-

цев, лечилась по месту жительства у невролога, ор-

топеда и хирурга. Из анамнеза известно тяжёлое те-

чение коронавируса в январе 2020 г. 

При осмотре боли при пальпации в области та-

зобедренного сустава по наружной поверхности без 

четкой локализации. Движения ограничены: сгиба-

ние до 45 градусов, ротация резко уменьшена. Уко-

рочения конечности нет. Легкая гипотрофия мышц 

бедра. 
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Произведены рентгенограммах левого тазо-

бедренного сустава в 2-х проекциях. Для сравнения 

выполнены рентгенограммы правого тазобедрен-

ного сустава. В области головки бедренной кости 

асептический некроз, в стадии импрессионного пе-

релома. Суставная щель неравномерно сужена. 

Начальный субхондральный склероз, небольшие 

краевые костные разрастания крыши суставной 

впадины 

Заключение: Асептический некроз головки ле-

вой бедренной кости, в стадии импрессионного пе-

релома. Коксартроз 1-2 стадии. 

 

 
 

Описание СКТ тазобедренного сустава - Асеп-

тический некроз головки бедренной кости, шейка в 

стадии импрессионного перелома. 

Справка. Вторая стадия, стадия импрессион-

ного перелома и выраженный остеохондрит. Го-

ловка бедренной кости потеряла способность вы-

держивать обычные нагрузки, произошёл вдавлен-

ный или импрессионный подхрящевой перелом 

некротизированной головки, костные балки вкли-

нились друг в друга, спрессовались, головка сплю-

щилась сверху вниз, гиалиновый хрящ утолщился. 

2. Больная Щ. 57 лет, обратилась по поводу бо-

лей в тазобедренных суставах, усиливающиеся при 

физических нагрузках и ходьбе. 

Подобные боли беспокоят в течение несколь-

ких месяцев. По собственной инициативе выпол-

нил МРТ, обратился в Костную клинику с резуль-

татами обследования. Из анамнеза известно тяжё-

лое течение коронавируса в декабре 2020. 

При осмотре умеренные боли при пальпации в 

проекции тазобедренных суставов, больше справа, 

без четкой локализации. Движения слегка ограни-

чены, выполняются с трудом, хотя пассивные дви-

жения практически в полном объеме. Длина конеч-

ностей одинакова. 

При обследовании на рентгенограммах тазо-

бедренных суставов в 2-х проекциях - с двух сторон 

суставные рентгеновские щели неравномерно 

сужены, больше слева. Субхондральный склероз 

крыш суставных впадин, краевые разрастания. Го-

ловка левой бедренной кости несколько уплощена, 

с неровным контуром, имеются кистовидные про-

светления, чередующиеся с уплотнением костной 

структуры. Костных деструктивных изменений го-

ловки правой бедренной кости не выявлено 

Заключение: Асептический некроз головки ле-

вой бедренной кости. Признаки двустороннего кок-

сартроза 1 стадии, с более выраженными изменени-

ями слева. 
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Заключение по МРТ – асептический некроз го-

ловки левой бедренной кости. 

Рекомендации: физиотерапевтическое лече-

ние, лечебная физкультура. НПВС, массаж мышц 

бедер. Дополнительно СКТ тазобедренных суста-

вов и клинические анализы крови. Дальнейшее 

наблюдение у ортопеда. 

3. Больной Ч., 63 г. обратился на боль в области 

правого локтевого сустава, ограничение движений. 

Болевые ощущения беспокоят 

в течение 3 месяцев, травму отрицает. Лечился 

в Республиканской поликлинике - НПВС без эф-

фекта, выполнялась блокада с кеналогом с времен-

ным результатом. Последние 2 недели ухудшение, 

субфебрилитет, резко ограничены движения в лок-

тевом суставе, болезненны. Контуры сустава сгла-

жены, болезненность при пальпации в области су-

става. 

Выполнено обследование: на рентгенограмме, 

выполненной 1.5 месяца назад, без патологических 

изменений. 

В момент обращения в клинику на рентгено-

грамме локтевого сустава в 3-х проекциях отмеча-

ется резкое сужение суставной щели. Кистовидные 

просветления в субхондральных отделах суставных 

поверхностей костей предплечья и плечевой кости. 

Заключение: Признаки артрита правого локте-

вого сустава, 2 стадия. 

 

 
 

В анализах отмечено: мочевая кислота -480, 

ревматоидный фактор 58; соэ 19мм/час. 

Справка: Мочевая кислота в норме – от 210 до 

420 мкмоль/л; в возрасте от 65 лет – до 500 

мкмоль/л. 

Ревматоидный фактор Норма - 0–30 МЕд/мл. 

Полученные результаты от 30–50 МЕд/мл — слегка 

повышенный РФ (не имеет диагностической ценно-

сти). 

Больной рекомендовано стационарное лече-

ние. 

Заключение: 

1. Одним из осложнений после перенесенной 

ковидной инфекции являются асептические 

некрозы костей. При появлении жалоб на боли и 

другие симптомы необходимо обращаться к орто-

педу-травматологу. 

2. Ранее назначение лечения предупредит воз-

можные тяжёлые осложнения. 
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АНОТАЦІЯ 

Матеріал публікації присвячений відображенню результатів дослідження та розв’язання проблеми ці-

леспрямованого управління компетентнісно-світоглядним становленням майбутнього фахівця природ-

ничо-наукового профілю в умовах STEM-інтеграційних інновацій сучасної освіти. Акцентується, що спе-

цифіка формування професійних якостей індивіда полягає в одночасному набутті прогнозованих мір обі-

знаності з конкретних навчальних дисциплін (фізика, технічна творчість, безпека життєдіяльності, 

машинознавство, технічна механіка, охорона праці в галузі, автотракторна справа, технологічна освіта 

тощо) та методик їх навчання. Обґрунтовано, що феномен мультидисциплінарності співвідноситься з мо-

жливістю всеохопної змістової насиченості природничо-наукової галузі як визначальної передумови ком-

петентнісно-світоглядного становлення індивіда (підлітка, молодої людини, майбутнього фахівця будь-

якого профілю). Доказово проілюстровано інноваційну специфіку формування професійних та природ-

ничо-наукових якостей індивіда внаслідок одночасного оволодіння ним прогнозованих мір обізнаності з 

конкретних навчальних дисциплін та методик їх навчання (бінарна цілезорієнтованість). Сформованість 

прогнозованого авторського природничо-наукового кредо майбутнього фахівця будь-якого профілю – це 

наслідок інтеграції мір його обізнаності як з конкретних навчальних дисциплін, так і методик їх навчання). 

Дія механізму формування прогнозованих навчальних досягнень в особистісно орієнтованому навчанні зводиться 

до гарантованого підвищення рівня обізнаності того, хто навчається (молодшого школяра, підлітка, молодої лю-

дини, фахівця будь-якого профілю). Феномен мультидисциплінарності в інноваційних розбудовах природ-

ничо-наукової освіти – сформована готовність індивіда до навчання упродовж усього життя. 

ABSTRACT 

The material of the publication is devoted to reflecting the results of research and solving the problem of 

purposeful management of competence and worldview of the future specialist in the natural sciences under the 

conditions of STEM-integration innovations of modern education. It is emphasized that the specifics of the 

formation of professional qualities of the individual is the simultaneous acquisition of predictable measures of 

awareness of specific disciplines (physics, technical creativity, life safety, mechanical engineering, technical 

mechanics, labor protection, tractor, technology education, etc.) and methods of teaching. It is substantiated that 

the phenomenon of multidiscipline correlates with the possibility of comprehensive content saturation of the 

natural sciences as a defining prerequisite for competence and worldview of a person (adolescent, young man, 

future specialist of any profile). The innovative specifics of formation of person’s professional and natural and 
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scientific qualities as a result of simultaneous mastering of the forecasted measures of awareness of concrete 

academic disciplines and methods of teaching (binary purposefulness) are evidently illustrated. The formation of 

the projected author’s natural science credo of the future specialist of any profile is a consequence of the integration 

of measures of his awareness of both specific disciplines and methods of teaching. The effect of the mechanism 

of formation of the forecasted educational achievements in personality oriented learning is reduced to a guaranteed 

increase in the level of awareness of the learner (junior student, teenager, young person, specialist of any profile). 

The phenomenon of multidiscipline in the innovative developments of science education comprise person’s 

willingness to learn throughout life. 

Ключові слова: цілі навчання, освітній прогноз, об’єктивний контроль, бінарність цільової програми, 

управління навчанням, компетентність, світогляд. 

Keywords: learning objectives, educational forecast, objective control, binary of the target program, learning 

management, competence, worldview. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Феномен мульти-дисциплі-

нарності в інноваційних розбудовах природничо-

наукової освіти співвідноситься [3; 6; 18], зокрема, 

з тим, що підвищення престижу майбутнього фахі-

вця природничо-наукового профілю сприятиме, у 

ближній перспективі, підготовці компетентної мо-

лоді, здатної долучатися до реалізації важливих 

державних програм, пов’язаних зі створенням, ска-

жімо, високоточної цивільної та військової техніки, 

впровадженням нано-технологій, розробкою і вті-

ленням елементів космічних програм тощо. Фунда-

ментальна природничо-наукова обізнаність є од-

ним з основних чинників розвитку особистості та 

потребує адекватного оновлення, відповідно до 

cучасних запитів суспільства [3–11]. Переорієнта-

ція природничо-наукової освіти на розвиток здат-

ності молодої людини самостійно розв’язувати нав-

чально-пізнавальні завдання, які надаватимуть їй 

можливість успішно застосовувати природничі 

знання у житті, обумовлює проблему компетент-

нісно зорієнтованої освіти. Звісно, що формування 

природничо-наукової компетентності індивіда 

відбувається у процесі опанування ним сукупності 

наук, які вивчають природу та її закони. Фор-

мування природничо-науковоі компетентності та 

світогляду реалізується у процесі вивчення таких 

навчальних дисциплін, як: фізика, астрономія, 

хімія, біологія, географія та екологія, які охоплю-

ють широкий спектр питань про різноманітні вла-

стивості, об’єкти і явища природи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де 

започатковано розв’язання означеної проблеми. 
Якщо професійну підготовку здійснювати в умовах 

забезпечення тотального тематично-дидактичного 

супроводу всіх видів навчально-пізнавальної діяль-

ності студента (навчальної (лекційні, лабораторні, 

семінарські та практичні заняття, самостійна ро-

бота), науково-дослідницької (індивідуальні 

творчі завдання, презентації, авторські досліди, 

наукові розвідки, наукові публікації) та фахової (па-

сивна та активна педагогічні практики, педа-

гогічні спостереження, педагогічний експеримент, 

кваліфікаційна робота, дисертація тощо)) на ос-

нові дієвого освітнього прогнозу та орієнтирів 

бінарної (навчальна дисципліна + методика її нав-

чання) цільових освітньо-професійної чи освітньо-

наукової програм, то це сприятиме компетент-

носно-світоглядному становленню майбутнього 

фахівця будь-якого профілю [3, с. 90–124]. 

Безумовно, формування природничо-наукової 

компетентності та світогляду індивіда в умовах су-

часного інформаційно-комуцікаційного навчаль-

ного середовища та STEM-освіти на засадах конце-

пції нової української школи має відбуватися на ос-

нові достеменної реалізації принципів наступності, 

неперервності та наскрізної підготовки, починаючи 

з молодшої та старшої школи, і, закінчуючи навчан-

ням у закладах вищої освіти.  

Окреслення нерозв’язаних проблем, яким 

присвячено статтю. Інтеграція України в загаль-

ноєвропейський освітній простір усе більш явно 

ставить у центр вітчизняної системи освіти пріори-

тет людської особистості [2; 3; 6; 14; 16; 18]. Склад-

ність і неоднозначність змін, що відбуваються в на-

шому суспільстві, ставлять педагога перед необ-

хідністю ціннісного самовизначення, вимагають 

від нього реалізації демократичних і гуманістичних 

принципів у педагогічній діяльності, підвищення 

рівня його професійної підготовки. Це вимагає пе-

реходу від типових педагогічних технологій нав-

чання до особистісно-орієнтованих [2–18]. 

Сьогодні існує значна кількість теоретичних кон-

цепцій такого навчання. Проте наукова думка ще не 

дає однозначної й аргументованої відповіді на пи-

тання про сутність психолого-педагогічних умов, 

що забезпечують процес розробки і впровадження 

особистісно-орієнтованих технологій у систему 

вищої педагогічної освіти. Тому що система освіти 

у вищих педагогічних навчальних закладах ба-

зується, переважно, на підходах, у яких більш зна-

чущими виступають дії викладача, що навчає, ви-

ховує і спрямовує діяльність студента на визначену 

спеціальність. Найважливішими ознаками осо-

бистісно-орієнтованого навчання академік 

О. Я. Савченко вважає багатоваріативність мето-

дик і технологій, уміння організовувати навчання 

одночасно на різних рівнях складності, утвер-

дження всіма засобами цінності емоційного благо-

получчя, позитивного ставлення до світу, тобто 

внутрішньої мотивації [14]. Однак, прогнозованість 

результату і якості навчання в цих сентенціях зали-

шаються поза увагою. Звісно, що шляхи ефектив-

ного поєднання якості й результату навчання потрі-

бно ще віднаходити.  

Невирішеною залишається проблема STEM-

інтеграційних освітніх інновацій в аспектах оптимі-

зації предметного змісту навчання, його інформа-

ційно-комунікаційного середовища, гармонізації 
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кількості навчальних дисциплін і годин навчальних 

кредитів тощо. 

Формулювання мети та цілей статті. Мета 

публікації полягає в доказовому окресленні можли-

востей інноваційних розбудов природничо-науко-

вої освіти в умовах STEM-інтеграційних та мульти-

дисциплінарних технологій навчання індивіда.  

Сформульована мета зорієнтувала наше дослі-

дження на такі похідні цілі: 

вироблення механізму формування прогнозо-

ваних природничо-наукової компетентності та сві-

тогляду кожного індивіда; 

проектування дидактичної моделі управління 

формуванням якісних знань індивіда на засадах 

впровадження особистісно орієнтованих, пошу-

ково-креативних схем навчання;  

створення, на засадах впровадження об’єктив-

ного контролю та бінарності у навчанні, інновацій-

них методичних сценаріїв, орієнтованих на досяг-

нення прогнозованих якостей навчання індивіда; 

апробація результатів авторських досліджень.  

 Основний матеріал дослідження. Відомо [1–

19], що в процесі навчально-пізнавальної діяльно-

сті індивід стає суб’єктом, тобто потенційно гото-

вим до самоактуалізації, самовизначення, самороз-

витку і самореалізації у професійній діяльності, а 

ставши суб’єктом цієї діяльності, він змінює дійс-

ність. Таке навчання має ґрунтуватися на перевазі 

суб’єктності людини як суб’єкта уміння, визнання 

за нею права на самовизначення і самореалізацію в 

навчально-пізнавальній діяльності через оволо-

діння її способами, що передбачає пристосування 

освіти до неї, а не навпаки. Таке твердження вима-

гає кардинальної зміни мети й ціннісних орієнтацій 

навчального процесу, оновлення змістового компо-

нента і його гуманітаризації, зміни методики діяль-

ності педагога та розширення технології співробіт-

ництва, коригування характеру навчально-пізнава-

льної діяльності індивіда. Внаслідок такої співпраці 

формується компетентний фахівець (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формування компетентнісно-світоглядних якостей індивіда 

 

Цілісний цикл діяльності кардинально змінює 

функції навчального процесу, основними серед 

яких стають виховна, розвивальна і функція самов-

досконалення, а не освітня – як у традиційному на-

вчанні.  

В такому розумінні освіта справді гуманізу-

ється, сприяючи збереженню та розвитку екології 

людини, допомагаючи її інтелектуальному, духов-

ному й фізичному збагаченню, ненасильницькій со-

ціалізації в умовах навчально-пізнавальної діяльно-

сті. Це автоматично вимагає істотно корекції змісту 

освіти та шляхів і методів її реалізації. Змістовий 

компонент навчального процесу має охоплювати, з 

одного боку, все те, що потрібно для формування і 

розвитку особистості, а з іншого – для формування 

особистості професіонала.  

Внаслідок конструювання і реалізації навчаль-

ного процесу виявляється суб’єктний досвід кожної 

людини, його соціалізація в умовах освітньо-вихов-

них систем, бо «в межах особистісного підходу сут-

тєво змінюються орієнтири, за якими відбувається 

життя людини та її взаємодія з соціальним середо-

вищем і професійними подіями. Саме діяльність 

стає засобом розвитку людини, а якщо вона не за-

безпечує цього розвитку, не задовольняє потреб 

людини, вона повинна прагнути її змінити» [14, с. 

26–31]. Цього можна досягти шляхом упро-

вадження в навчальний процес нової педагогічної 

технології, в основі якої – розуміння, активний 

діалог, самоуправління, взаєморозуміння тощо.  
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Найпростішою ланкою, з яких складається 

особистісно-орієнтоване навчання, є особистісно-

орієнтована педагогічна ситуація. Це така нав-

чальна ситуація, опинившись у якій людина по-

винна шукати сенс, пристосувати її до своїх інте-

ресів, побудувати образ чи модель свого життя, 

вибрати творчий момент, дати критичну оцінку. 

Такі завдання неможливо розв’язати лише на рівні 

знань і репродукції. Тут немає простих відповідей, 

рішень та істин. 

Переживання і вихід з такої ситуації – не ми-

нуле і майбутнє людини, а її сьогодення. Необ-

хідність розробки особистісно орієнтованої мето-

дики, зокрема, щодо вивчення фізико-технологіч-

ник дисциплін [4–19] пов’язана зі значимістю цього 

рівня обізнаності для формування світогляду лю-

дей, який слугує орієнтувальною основою для май-

бутньої практичної і професійної діяльності та ви-

ступає специфічним засобом формування багато-

вимірного комплексу психологічних якостей 

особистості. В навчанні, як правило, виникають 

різні труднощі, подолання яких можливе при наяв-

ності в молоді стійкого інтересу до опанування як 

конкретної навчальної дисципліни, так і до 

відповідної наукової галузі, до застосування отри-

маних знань в практичній діяльності, до розуміння 

наукової картини світу [3; 5; 10; 13; 15; 19].  

Роль особистісно орієнтованих технологій по-

лягає в тому, щоб підтримувати і розвивати при-

родні якості людини, її здоров’я й індивідуальні 

здібності, допомагати в становленні її суб’єктності, 

соціальності, культурній ідентифікації, творчій са-

мореалізації особистості. 

Зупинимось на окресленні та технологічній ін-

терпретації шляхів удосконалення професійної 

підготовки майбутніх учителів фізико-техно-

логічних галузей, очевидність яких зумовлюється 

самою природою особистісно орієнтованого нав-

чання [1; 3; 5; 8; 15; 18].  

Модернізація системи підвищення 

кваліфікації учителів на засадах концепції нової 

української школи, особливо, щодо фахівців при-

родничо-математичного ухилу, безсумнівно, що 

має відбуватися на суб’єкт-суб’єктній основі. За та-

ких обставин необхідно подбати про підсилення і 

чітке окреслення ролі самого студента в навчаль-

ному процесі [9; 13; 15; 18]. Головний спосіб ре-

алізації особистісного підходу в навчанні – зробити 

навчання сферою самоствердження особистості [2; 

4; 6; 12; 15]. Будь-які педагогічні намагання будуть 

успішними лише за умови активізації власних сил 

особистостей як викладача, так і студента. Осо-

бистісно орієнтоване навчання реалізується через 

діяльність, що має не тільки зовнішні загальні атри-

бути, а і своїм внутрішнім змістом передбачає 

співробітництво, саморозвиток суб’єктів навчаль-

ного процесу виявлення їхніх особистісних 

функцій [3; 9; 16]. 

Технологізація особистісно орієнтованого 

освітнього процесу передбачає спеціальне констру-

ювання навчального дидактичного матеріалу, мето-

дичних рекомендацій для його використання, форм 

контролю за особистісним розвитком в ході нав-

чально-пізнавальної діяльності. Тільки при ре-

алізації принципу суб’єктності освіти можна гово-

рити про особистісно-орієнтовані технології. Осо-

бистісно-діяльнісний підхід до навчання в системі 

фундаментальної підготовки виступає в двоєдиній 

ролі: не тільки взаємодія викладача і студента, але і 

як предмет вивчення засобів професійної діяль-

ності майбутнього учителя-предметника. У даному 

випадку головна увага звертається не на фактич-

ний, а на педагогічний зміст майбутнього шкіль-

ного предмета, активізується процес становлення і 

розвитку професійної індивідуальності вчителя [3; 

4; 5; 8; 11; 15]. 

Як показує досвід і обгрунтовує теорія [2–16], 

реалізація особистісно орієнтованого процесу нав-

чання з абсолютною безумовністю забезпечує ро-

звиток і саморозвиток особистості як суб’єкта 

пізнавальної діяльності, що разом становлять ос-

новну умову гуманізації будь-якої діяльності 

індивіда. 

За теперішнього стану речей, варто від автори-

тарних, пояснювально-ілюстративних технологій 

навчання все більш рішуче переходити на техно-

логії дослідництва, пошуку, творчого навчання, 

коли на перший план виходить учень, як суб’єкт-

діяч, а не суб’єкт-виконавець, має бути присутня 

зорієнтованість на власний досвід, на пошукову і 

творчу активність – цього можна досягти через на-

лежну фахову підготовку майбутнього учителя [4]. 

В такому ракурсі методична складова професійної 

підготовки майбутнього фахівця має розгортатися 

через поєднання цільових орієнтацій змісту нав-

чальної дисципліни та змісту методики її навчання 

[5; 8–10]. 

Усвідомлюємо те, що навчально-пізнавальна 

діяльність це процес суб’єктно-суб’єктний, це 

поєднання зусиль двох суб’єктів процесу, але ці 

зусилля орієнтовані на об’єкт навчання (реальний 

світ). Основний вектор спільної суб’єктної діяль-

ності обох учасників процесу (студент – викладач) 

спрямований на об’єкт пізнання. Означена зорієн-

тованість вказує на те, що дослід проводиться не за-

ради досліду, а заради конкретного явища чи про-

цесу реального світу. При цьому звертаємо головну 

увагу на дії молодої особи, що мають місце на за-

няттях, в позааудиторній діяльності та побутових 

ситуаціях.  

Така постановка проблеми вимагає принци-

пово нового підходу щодо формування фахових 

компетентнісно-світоглядних якостей майбутніх 

учителів, який виражається в реалізації принципів 

особистісно орієнтованого навчання. Дуже важ-

ливо в підготовці учителів забезпечення чіткої ціле-

спрямованості щодо суті, місця і компетентного ко-

ментування того чи іншого досліду, спостереження, 

трактування і розв’язку навчально-пізнавальної за-

дачі. Доцільно організовані навчальні завдання 

завжди активізують думку того, хто навчається, 

привчають його самостійно шукати відповідь на 

поставлені запитання, в тому числі й експеримен-

тальним шляхом.  

Окреслення кінцевої мети діяльності індивіда 
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в процесі його професійного становлення можливе 

лише за умови комплексного аналізу вимог 

освітньо-професійної програми фахової підготовки 

та вимог навчальної програми шкільного курсу. 

Вивчаючи, зокрема, конструкцію, призначення і 

правила експлуатації приладів, матеріально-ре-

сурсне оснащення з навчального предмета, студент 

вчиться користуватися ним і давати оцінку його пе-

дагогічним і технічним якостям, пізнає загалом по-

рядок виконання навчально-пізнавальних завдань, 

складає установки за схемами й описами, які 

вміщені в методичних посібниках.  

Також він опановує методику і техніку вико-

нання різних видів навчального експериментування 

з дотриманням основних дидактичних вимог до 

цього процесу, навчається демонструвати і пра-

вильно пояснювати передбачені навчальними про-

грамами досліди, супроводжувати досліди чіткими, 

вичерпними і короткими поясненнями на рівні до-

ступному для учнів відповідного віку, робити за-

писи і замальовки в конспекті, здобуває навички в 

дотриманні правил безпеки роботи під час прове-

дення усіх видів експериментаторської діяльності. 

Однак, цей неповний перелік педагогічних завдань 

в навчальних програмах не детермінується об’єк-

тивними визначниками, які, на нашу думку, по-

винні були б дати відповідь на основне запитання 

навчального процесу: чи в повній мірі сформовані 

у студента професійно значущі знання? 

Для усунення такої суперечності – зміст навча-

льного матеріалу, з однієї сторони, і відсутність 

конкретизованої мети діяльності, з другої, – доці-

льно, в якості орієнтувального компонента нав-

чально-пізнавальної діяльності, використовувати 

бінарну цільову програму [3; 10]. Це організацій-

ний документ, який визначає змістовий компонент 

навчального матеріалу в особистісно-діяльнісному 

аспекті його реалізації.  

Особливість цільової програми полягає в чіт-

кому окресленні еталонних вимог: заучування, 

наслідування, розуміння головного, повне во-

лодіння знаннями, уміння застосовувати знання, 

навички, переконання, що стосуються як змісту 

навчальної дисципліни, так і змісту професійної 

підготовки майбутнього фахівця [4; 10; 11]. Така 

цільова програма накладає відповідні орієнтири на 

навчально-пізнавальну діяльність індивіда. 

Досвід застосування описаної технології фор-

мування компетентнісно-світоглядних якостей 

майбутнього фахівця [3–5; 8–11] дає підстави зро-

бити наступний висновок: в умовах вимог осо-

бистісно орієнтованого навчання та переходу на су-

часні стандарти фізичної освіти існує реальний 

шлях дієвої підготовки фахівця на основі орієн-

тирів цільових програм. Однак, одразу ж варто за-

уважити про необхідність розкриття технологічних 

особливостей та відмінностей у фаховій підготовці 

бакалавра та магістра будь-якої галузі – актуальна 

проблема для наступних досліджень. 

Ціннісні аспекти підготовки фахівця природ-

ничо-наукової галузі (прогнозовані результат та як-

ість навчання) виступатимуть предметом наступ-

них наших викладок. Звісно, що вища освіта в Ук-

раїні покликана забезпечити духовний, 

професійний та інтелектуальний розвиток особис-

тості, конкретного індивіда, як найвищої цінності 

суспільства. Така докорінна зміна освітньої мети 

передбачає не лише озброєння майбутніх спеціалі-

стів знаннями, які є надбанням досвіду попередніх 

поколінь, а й формування якостей творчої особис-

тості, інтересу до самоосвіти, готовності до проду-

ктивної праці у суспільстві. Таке спрямування 

освіти зумовлює необхідність інтегровано оціню-

вати її якість в єдності індивідуальних характерис-

тик особистості, педагогічних показників організа-

ції освітнього середовища і соціальних параметрів 

функціонування освітніх систем [2; 4; 6–9]. Оскі-

льки здатність до творчості є актуальною професій-

ною якістю кожного учителя, то на сучасному етапі 

реформування освіти особливої уваги заслугову-

ють здобутки фундаментального характеру провід-

них методистів щодо прогнозування, об’єктивіза-

ції, діагностики та управління фаховою підготов-

кою учителів фізико-технологічної галузі [10, с. 

211–274].  

Центральним питанням для педагогічної техно-

логії в даний час є цільова орієнтація навчання. 

Створення надійної системи цілей – далеко не аб-

страктне питання, яке цікавить тільки теоретиків. 

Використання чіткої впорядкованої, ієрархічної кла-

сифікації цілей важлива процедура, перш за все, для 

педагога-практика. Однією із складних проблем 

навчання є технологія досягнення цілей. В проце-

дурі навчально-пізнавальної діяльності вважаємо за до-

цільне використовувати поняття «пізнавальної задачі», 

що є носієм як навчального змісту, так і розвивальних 

можливостей суб’єкта (рис. 2). 

 
Рис. 2. Генетична ланка навчального матеріалу 
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Пізнавальну задачу визначимо при цьому, як си-

туацію, що визначає дії індивіда, який задовольняє вла-

сні пізнавальні потреби шляхом зміни ситуації [3, с. 11–

18]. В означенні пізнавальної задачi чітко вимальову-

ються три її складовi частини, а саме: вихідна ситуація 

(певні умови); модель кінцевої ситуації (мета); за-

соби розв’язання задачі (дії студента, що направлені на 

зміну ситуації).  

Виділяючи пізнавальну задачу як генетичну 

ланку навчального матеріалу, потрібно, насампе-

ред, уточнити поняття об’єкта пізнання i предмета 

задачі. Під об’єктом пізнання будемо розуміти кон-

кретно все те, що включається в навчальну діяль-

ність людини i починає нею засвоюватися пред-

метно-практично i пiзнавально. Предметом задачі 

позначаємо те відношення в об’єкті задачі, яке 

пiдлягає засвоєнню, власне втілює зміст навчання в 

межах пізнавальної задачі, яка розглядається. Про-

стежуючи перетворення навчального матеріалу в 

iндивiдуальне надбання студента, на основі розріз-

нення понять об’єкта i предмета в зв’язку з поста-

новкою i розв’язуванням пізнавальної задачі, 

визначаємо такі цiлi i вiдповiднi їм функції навчаль-

ного матеріалу: по відношенню до студента – нав-

чальну, дидактичну, виховну, розвивальну; по 

відношенню до дослідника – методичну i наукову. 

Специфіка навчання полягає в тому, що викладач 

пропонує студенту розв’язати навчальну задачу, 

спрямовуючи його первинні дії на перетворення в 

предметі пізнавальної задачі – на досягнення нав-

чальної мети, що стає діяльнісною передумовою 

досягнення більш віддалених, – дидактичної, ви-

ховної i розвивальної цілей, – якi спричинюють за-

безпечення проектованих якісних змін у фор-

муванні особистості студента. Показником 

постійного удосконалення навчального процесу, на 

нашу думку, необхідно вважати неухильну вимогу: 

дидактичним цілям надавати виховний характер, 

дидактичну i виховну мету орієнтувати на перспек-

тиву розвитку [3, с. 64–95]. Засновник вчення про 

зону найближчого розвитку в психології Л. С. Ви-

готський в цьому ж плані запевнював, що тільки те 

навчання є добрим, яке відбувається попереду ро-

звитку [3, с.18–19].  

Обов’язковою умовою набуття студентами де-

якого способу дії є включення його до складу дій 

пізнавальних задач, що підлягають засвоєнню, хоч 

таке включення його в склад дій пізнавальної задачі 

само по собі ще не гарантує формування цієї дії як 

загальної або, тим більше, на заданому рiвнi. Це за-

лежить в першу чергу від того, як була засвоєна сту-

дентами пізнавальна задача. А те, як вона була за-

своєна, визначається співвідношенням елементів 

минулого, теперішнього i майбутнього в предметі 

задачі [3]. 

В основі пізнання, а, отже, i навчання, лежить 

загальна властивість матерії, яка називається відоб-

раженням. Активність психічного відображення ре-

ального світу полягає в тому, що сам процес відоб-

раження є процесом творення, виникнення в голові 

людини вiдповiдних мисленнєвих форм: понять, 

теорій, гіпотез, законів науки, уявлень. Але, об’єкти 

реального світу відображаються в психiцi не од-

ними лише ідеальними образами. Вони вступають 

в певні відносини з потребами, мотивами, інтере-

сами особистості, тобто набувають особистісного 

вiдтiнку, пережинаються. Як знання визначаються 

предметним контекстом, так переживання – осо-

бистісним. Єдиним джерелом знань індивіда може 

бути тільки їх особиста перетворювальна дiяль-

нiсть над об’єктами пізнання, що має таку чи іншу 

протяжність в часі [3; 10; 11]. 

Проникнення в суть розглядуваного предмета 

або явища об’єктивної реальності відображається з 

допомогою системи взаємопов’язаних понять i ка-

тегорій в суспiльнiй свiдомостi, що може бути за-

фіксовано, скажімо, за допомогою навчального тек-

сту. Причому, цей навчальний текст, який є елемен-

том пізнавальної задачі, «оживає» при його читанні 

викладачем. Це надає йому властивості пізнаваль-

ної задачі зі всіма наслідками, якi з цього витікають. 

Іншими словами, читаючи умову або повний текст 

пізнавальної задачі, викладач мисленно утримує в 

своїй свiдомостi ту систему взаємозв’язаних по-

нять, з допомогою яких ця задача може 

функціонувати в реальній навчальній ситуації. Зго-

дом ця інформація компетентно транслюється уч-

ням, які її за умов підсильності теж засвоюють [3; 

10]. 

Однією із задач фахової підготовки майбутнь-

ого учителя є вміння, утримуючи в полі своєї свiдо-

мостi конкретну пізнавальну задачу, виділити го-

ловний ланцюг в ній, визначити місце другорядних 

понять, якi є зв’язними для головних i т. п. Більше 

того, він повинен вміти виявити систему не просто 

в самих поняттях, що складають пізнавальну за-

дачу, але i в тих властивостях, відношеннях, озна-

ках, якi за допомогою цих понять вiдкритi в об'єк-

тивному свiтi i вiдображенi в суспiльнiй свiдомостi 

[4; 6; 13; 15] .  

Впорядкованість, систематизованість в мисли-

тельних операціях I розумових образах пов’язана з 

такою якістю психіки, як усвідомленість [3, с. 24–

29] – здатність виділяти головне, встановлювати 

зв’язки відомого з шуканим, встановлювати 

послідовність дій в теперішньому часі. 

Усвідомлення завжди пов’язано зі змістом 

свiдомостi в сьогоднішньому його спiввiднесеннi з 

минулим досвідом. Усвідомити той чи інший ре-

альний факт – означає мислено включити його в 

зв'язок об’єктивного світу i сприймати його в цьому 

зв’язку. Усвiдомленiсть предмета розглядуваної 

пізнавальної задачі характеризує актуальний стан її 

функціонування, відображає те, як в дiйсностi, в 

данiй навчальній ситуацiї, безпосередньо в процесi 

засвоєння студент усвідомлює i розуміє дану пізна-

вальну задачу вiдповiдно до нормативного змісту 

певного класу задач в суспiльнiй свiдомостi. 

Іншою важливою характеристикою пізнаваль-

ної задачі виступає, пристрасність того, хто нав-

чається, до її змісту та форми. Пристрасність [3, с. 

33–37] характеризує те, наскільки знання, які вхо-

дять до складу змісту пізнавальної задачі, мають 

для молодої людини особистісний смисл, як вони 

втілюють, опредмечують її потреби, мотиви та цiлi, 
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наскільки i як вони пов’язані з її суб’єктивно перед-

бачуваним майбутнім. Не тільки знання в своїй по-

нятiйнiй формі, але i будь-який фізичний подразник 

ніколи не викличе реакції у людини, якщо вона до 

цього сигналу байдужа. I навпаки, чим в бiльшiй 

мiрi зміст деякого впливу співпадає з перспекти-

вами людини, з її прагненнями та інтересами, тим 

багатіша буде вiдповiдь її психолого-фiзiологiчної 

органiзацiї на цю дію, тим до більш глибоких та ши-

роких за своєю рiзноманiтністю помислів він при-

водить. Адже кожне слово своїм значенням, кожне 

судження своєю суттю та пізнавальна задача своїм 

змістом впливають на емоційний стан студента, 

викликаючи до себе ту чи іншу ступінь його при-

страсності, його бажання, в кінцевому рахунку, за-

своювати дану пізнавальну задачу. На основі того 

безсумнівного факту, що без справжнього спону-

кання до будь-якої дiяльностi, в тому числі навчаль-

ної, результати її мiзернi, приходимо до обов'язко-

вої вимоги глибокого аналізу процесу засвоєння 

навчального матеріалу за параметром пристрас-

ність. 

Абсолютного відтворення пізнавальної задачі 

не буває. Але, головні риси такого відтворення мо-

жуть повторюватися, що може навіть спричи-

нювати до формування деякого стереотипу, в якому 

відображаються загальні риси цілого класу пізна-

вальних задач. Формування певного стереотипу 

тісно пов’язано з явищем згорнутості, коли постiйнi 

мотиви зміщуються на цiлi, а цiлi перетворюються 

в умови. Означений умовами процес переходить в 

область неусвідомленого протікання.  

Згортання навчального матеріалу при вироб-

ленні стереотипу проявляється в перетворенні 

дiяльностi в дії, якi згодом зводяться до рівня авто-

матизованих операцій. В практиці набуття 

iндивiдуального досвіду, таке перетворення знань 

має велике значення, оскільки при цьому забезпе-

чується автоматизоване виконання, на рiвнi опе-

рацій, раніше складних інтелектуальних i моторних 

діяльностей, які вимагали великого напруження ро-

зумових та фізичних сил. Переведені тепер в не-

усвідомлену область, ці операції виконуються 

швидко, легко i точно, що забезпечує зародження i 

розвиток нових діяльностей. Цим пояснюється 

необхідність врахування третього параметра пізна-

вальної задачі – стереотипності [3, с. 29–33].  

Ступінь стереотипності або згорнутості пізна-

вальної задачі залежить, перш за все, від кiлькостi 

повторень однотипного її функціонування, вона 

безпосередньо виходить з застосування змісту 

пізнавальної задачі в минулому. Ні в природі вза-

галі, ні в навчанні зокрема, ми не можемо говорити 

про розвиток, – про досягнення результату більш 

значимого сьогодні, ніж вчора, а завтра – ніж 

сьогодні, – якщо виключити з цих процесів повто-

рення. Стереотипність спiввiдноситься з досвідом 

минулого, вона виступає умовою економного 

функціонування мислення та пам’яті. 

Таким чином, розгорнутiсть процесів відобра-

ження світу у часі проявляє себе в людській свiдо-

мостi через такі його характеристики як пристрас-

ність, усвiдомленiсть та стереотипність. Наведені 

характеристики складають цiлiсну систему для 

будь-якого людського пізнання, оскільки вони ін-

терпретують його через призму осмислення мину-

лого (стереотипність), теперішнього (усвідом-

леність) та майбутнього (пристрасність). Тому, вва-

жаємо за доцільне використання пристрасності, 

стереотипності та усвідомленості в якості основи 

для виділення рівнів знань, що можна поставити в 

основу реалізації цілеспрямованого управління 

процесом навчання [3]. 

За параметром усвідомленості виділяємо такі 

якісно рiзнi рiвнi засвоєння навчального матеріалу, 

що вiдповiдають нижчому, оптимальному та 

вищому критичним значенням (розумінням голов-

ного (РГ); повне володiння знаннями (ПВЗ); уміння 

застосовувати знання (УЗЗ). 

За параметром стереотипності, вказуємо на 

три замкнутих цикли пізнавальної діяльності, що 

співвідносяться з такими рівнями засвоєння нав-

чального матеріалу: завчені знання (33), що 

відповідає першому, або нижчому еталону; повне 

володіння знаннями (ПВЗ) – другий (оптимальний) 

еталон; навичка (Н) – третій (вищий) еталон. 

За параметром пристрасності: наслідування 

(НС), що відповідає нижчому рівню засвоєння; по-

вне володiння знаннями (ПВЗ) – оптимальний 

рівень; переконання (П), що відповідає вищому 

рівню пізнавальної діяльності. 

 Підводячи підсумки аналізу можливостей за-

безпечення фахової підготовки майбутніх учителів 

відмітимо такі технологічні моменти. 

Основним компонентом технологічного про-

цесу є пізнавальна задача. Даний компонент 

розглядається як спосіб організації навчального 

процесу та як засіб досягнення дидактичних, 

освітніх, розвивальних та виховних цілей навчання. 

Визначальна pоль в постановці пізнавальної задачі 

відводиться механізму психологічної установки, 

що характеризує психічний стан, який передує 

усвідомленню навчального матеріалу та співвідно-

ситься з рівнем підсвідомого відображення об’єк-

тивної діяльності. Механізм психологічної уста-

новки дозволяє привести у відповідність пізна-

вальні можливості студентів з вимогами 

навчальних предметів. 

Технологічно постановка пізнавальної задачі 

означає забезпечення матеріальної, операційної і 

психологічної готовності студента до засвоєння 

навчального матеріалу. Одночасно, пізнавальна за-

дача характеризує змістовно-цільовий компонент 

процесу навчально-пізнавальної діяльності, що ре-

алізується на етапах цілепокладання та цільової 

установки [3, с. 64–71]. 

Легко бачити, що основою формування про-

фесійних якостей майбутнього фахівця є його залу-

чення до активної навчально-пізнавальної діяль-

ності, причому такої, щоб «теоретик» більше прак-

тикував, а «емпірик» більше теоретизував [3; 10]; 

дієвий рівень обізнаності фахівця формується 

тільки через належне навіювання відношень до 

об’єкта пізнання; принцип динамічного балансу 

раціонально-логічного і почуттєво-емоційного у 

сприйнятті і засвоєнні (рис. 3), покладений в основу 
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навчання, сприяє формуванню у студентів належ-

них професійних якостей та власного педагогічного 

кредо. 

 
Рис. 3. Інтегральні вимірники якості знань 

 

Процедура управління процесом формування 

природничо-наукової компетентності індивіда без-

перечно, що має здійснюватись внаслідок переходу 

від типових (консервативних) до особистісно-

орієнтованих педагогічних технологій та методик 

навчання [4; 5; 10; 13].  

Характерною ознакою такого навчання є 

емоційне благополуччя та позитивне ставлення 

суб’єкта до реального світу, тобто внутрішня моти-

вація [14]. Управлінські аспекти щодо можливо-

стей прогнозування та адекватного забезпечення 

якості природничо-наукової освіти, через її інфор-

матизацію та створення інтелектуальних навчаль-

них систем, знаходимо у працях багатьох вітчизня-

них та зарубіжних науковців. 

Важливий складник досліджень – обґрунту-

вання інноваційних дидактичних схем створення 

відповідних технологічних сценаріїв дієвого і ре-

зультативного навчання. Механізм формування про-

гнозованого результату навчання [3] окреслює 

траєкторію його досягнення (таблиця 1).  

Таблиця 1. 

Компетентнісні характеристики особистості 

Рівень 
Ознаки 

компетентності 
Позначення 

Ціннісні новоутворення (компетентності, світо-

гляд) 

Нижчий 

Завчені 

знання 
33 

Учень (студент) механічно відтворює зміст пізнаваль-

ної задачі в обсязі та структурі її засвоєння 

Наслідування 

 

 

НС 

 

Той, хто навчається копіює головні моторні чи розу-

мові дії, пов’язані із засвоєнням пізнавальної задачі, 

під впливом внутрішніх чи зовнішніх мотивів 

Розуміння голов-

ного 
РГ 

 

Учень (студент) свідомо відтворює головну суть у по-

становці і розв’язуванні пізнавальної задачі 

Опти-маль-

ний 

Повне володіння 

знаннями 
ПВЗ 

Учень (майбутній спеціаліст) не тільки розуміє голо-

вну суть пізнавальної задачі, а й здатний відтворити 

весь її зміст у будь-якій структурі викладу 

Вищий Навичка Н 

Той, хто навчається, здатний використовувати зміст 

конкретної пізнавальної задачі на підсвідомому рівні, 

як автоматично виконувану мисленєву чи моторну 

операцію щодо розв’язання конкретної навчальної 

проблеми (це єдина якість обізнаності, виявлення якої 

регламентується в часі та супроводжується категори-

чною забороною використання будь-яких навчальних 

джерел чи консультацій) 
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Уміння застосову-

вати знання 
УЗЗ 

Здатність свідомо застосовувати набуті знання в не-

стандартних навчальних ситуаціях (творче перене-

сення) 

 

 

Переконання 

 

 

 

П 

Незаперечна для особи міра обізнаності, в якій ця 

особа впевнена та готова її обстоювати, захищати – в 

рамках дії механізму діалектичного сумніву (нові на-

укові факти можуть скоригувати точку зору, яка об-

стоювалась) 

Звичка Зв. 
Автоматизована поведінкова дія, що виступає психо-

логічним елементом структури вчинку 

 

(Факт сформованості «вчинкових звичок» 

досить проблемно віднести до розряду фіксованих 

реалій, тому, для вичерпного опису прогнозованих 

компетентнісних, світоглядних та морально-етич-

них ціннісних орієнтирів достатньо використати 

лише сім критеріальних ознак (Завчені знання, 

Наслідування, Розуміння головного, Повне во-

лодіння знаннями, Навичка, Уміння застосо-

вувати знання, Переконання), якими об’єктивно 

(як міра, зразок, еталон) охоплюється будь-яке 

діяльнісне поле суб’єкта).  

Надання отриманих наукових результатів. 
Результати наших наукових досліджень пройшли 

масштабну апробацію у 15-ти етапах Європейсько-

Азіатських першостей з наукової аналітики в галузі 

педагогічних наук. За підсумками Міжнародної 

академії наук і вищої освіти (МАНВО; Лондон, Ве-

ликобританія) впродовж 2012-2017 років наш нау-

ковий доробок відзначений 37 медалями, з них: 4 

золотих, 26 срібних та 7 бронзових (див. 

сайти:http://gisap.eu/ru/user/1943; 

http://book.gisap.eu/ru/atamanchuk-petro; 

http://gisap.eu/user/88315). 

Матеріали здійснюваних нами наукових 

проєктів неодноразово відзначались в ході прове-

дення Хмельницьких обласних конкурсів науково-

дослідних робіт (2002–2018 роки) у номінаціях: 

«Підручники та монографії», «Фундаментальні 

НДР» низкою дипломыв І-го ІІ-го та ІІІ-го ступенв 

(див., наприклад, видання: Гідні шани і визнання. 

Довідково-біографічне видання / Мостовий В. В. – 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020. 156 с. С. 8–

9). 

Практика підтвердила доцільність інтеграції 

вищої природничо-наукової освіти і науки в аспекті 

забезпечення ефективної підготовки майбутніх 

фахівців. Ствердження означеного феномену є 

наслідком того, що протягом тривалого періоду, ми 

безпосередньо здійснювали функції організатрів і 

виконавців ряду проєктів, що виконувались на за-

садах державного фінансування, зокрема: 

 (2007-2009): «Інноваційні технології фор-

мування фахівця в умовах особистісно орієнтова-

ного навчання та ступеневої освіти»; 

(2010-2012): «Управління процесами фор-

мування професійних компетенцій майбутніх вчи-

телів фізико-технологічного профілю в умовах 

євроінтеграції»; 

(2013-2015): «Інноваційні технології управ-

ління якістю підготовки майбутніх учителів 

фізико-технологічного профілю». 

Загалом, обговорення результатів дослідження 

відбувалося впродовж тривалого періоду, завдяки: 

участі в роботі Всеукраїнського науково-методич-

ного семінару «Актуальні питання методики навчання 

фізики та астрономії в середній і вищій школі»; 

виконанню функцій члена редколегії науково-ме-

тодичного журналу «Фізика та астрономія в рідній 

школі»; 

міжнародному співробітництву з вищими 

навчальними закладами та науковими установами, 

участі в наукових конференціях, симпозіумах, 

виставках, ярмарках, першостях з наукової 

аналітики в тощо;  

укладенню 3-х безстрокових міжнародних угод про 

наукове співробітництво в галузях педагогіки, психоло-

гії і галузевих дидактик та виконання функцій наукового 

керівника виконуваних досліджень: 

 з 2008 року – Академічне товариство Міхала 

Балудянського (м. Кошіце, Словаччина);  

 з 2011 року – Технічний університет «Варна» 

(м. Варна, Болгарія);  

 з 2012 року – Молдавський державний універ-

ситет (м. Кишинів, Молдова), – у галузях: дидактика фі-

зики, педагогіка, методика навчання фізики тощо. 

Висновки та перспективи подальших ро-

звідок у цьому напрямі. Як випливає з результатів 

наукових досліджень та здійснених нами аналітич-

них узагальнень уже наявного науково-педагогіч-

ного досвіду [3–11], концептуальною основою 

інноваційних розбудов природничо-наукової 

освіти в умовах STEM-інтеграційних та мультидис-

циплінарних технологій навчання індивіда висту-

пає безумовна зорієнтованість на тотальну природ-

ничо-математичну, фізико-математичну, природ-

ничо-наукову та фізико-технологічну обізнаність 

кожного суб’єкта навчання (підлітка, молодої лю-

дини, фахівця будь-якого профілю, сформованого 

педагога-викладача). 

Доведено, що необхідною умовою досягнення 

прогнозованих результатів навчально-пізнавальної 

діяльності суб’єкта є забезпечення підсильності 

навчального матеріалу, яка зумовлюється співроз-

мірністю інтелектуальних можливостей індивіда 

(його опорний рівень обізнаності) та вимог, 

окреслених чинними навчальними програмами 

(предметними стандартами) навчальних дисциплін. 

Принцип підсильності навчання лежить в основі 

вироблення механізму формування прогнозованих 

природничо-наукової компетентності та світогляду 

кожного індивіда. З цих же позицій обґрунтовано 
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алгоритм проектування дидактичної моделі управ-

ління формуванням якісних знань індивіда на заса-

дах впровадження особистісно орієнтованих, по-

шуково-креативних схем навчання.  

Запропоновано, на засадах впровадження, 

об’єктивного контролю та бінарних цільових про-

грам у навчанні, методичні сценарії забезпечення 

зорієнтованості на досягнення прогнозованих якос-

тей навчання індивіда. 

В ракурсі перспектив:  

варто наголосити на необхідності розкриття 

технологічних особливостей та відмінностей у 

фаховій підготовці бакалавра та магістра будь-якої 

освітньої галузі – актуальна проблема для насту-

пних досліджень; 

необхідно також подбати про механізм забез-

печення у навчальних планах закладів освіти 

обов’язкової синхронізації (узгодженості) обся-

гів змістових пакетів навчальних дисциплін з 

кредитами годин на їх вивчення. 

 

Література 

1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в 

школі. К., 1981. 206 с. 

2. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и об-

разовательная функция оценки учения школьни-

ков. М.: Педагогика, 1984. 111 с. 

3. Атаманчук П. С. Управління процесом на-

вчально-пізнавальної діяльності: монографія. 

Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ, 1997. 136 с. 

4. Атаманчук П. С., Ляшенко О. І., Атаман-

чук В. П. Управління процесами становлення май-

бутнього вчителя. Збірник наукових праць К-ПНУ: 

Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (го-

лова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: К-

ПНУ, 2009. Вип. 15: Управління якістю підготовки 

майбутніх учителів фізики та трудового навчання. 

С. 5–10. 

5. Головко М. В. Становлення та розвиток те-

орії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки 

XVII ст. – 30-і роки XX ст.): монографія. Київ: Пе-

дагогічна думка, 2020. 480 с. 

6. Головко М. В. До проблеми методології 

наукового школознавства дидактики фізики: домі-

нанти науково-освітньої школи П. С. Атаманчука. 

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. Івана Огієнка, 

2014. Вип. 

7. Грудинін Б. О. Теоретико-методичні за-

сади розвитку дослідницької компетентності учнів 

ліцею у процесі навчання фізики: дис… д-ра пед. 

наук:13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) 

/ Національний педагогічний університет імені М. 

П. Драгоманова, Київ, 2019. 396 арк. 

8. Заболотний В. Ф. Формування методичної 

компетентності учителя фізики засобами мульти-

медіа: монографія. Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. 

454 с. 

9. Іваницький О. І. Професійна підготовка 

майбутнього вчителя фізики в умовах інформа-

ційно-освітнього середовища: монографія. Запорі-

жжя: ЗНУ, 2014. 230 с. 

10. Кух А. М. Теоретико-методичні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів фізики 

в умовах освітньо-інформаційного середовища: 

дис… д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти ; 13.00.02 – теорія і методика на-

вчання (фізика) / Національний педагогічний уні-

верситет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 455 

арк. 

11. Ляшенко О. І. Компетентність як об’єкт 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Збірник 

наукових праць Кам’янець-Подільського національ-

ного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педа-

гогічна, 2014. Вип. 20. С. 36–39. 

12. Мисліцька Н. А. Організація фахової під-

готовки майбутнього учителя фізики з використан-

ням методичної пропедевтики: монографія. Він-

ниця, 2017. Нілан-ЛТД. 308 с. 

13. Опачко М. В. Дидактичний менеджмент у 

методичній підготовці сучасного вчителя фізики: 

монографія. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. 350 с. 

14. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова 

компетентність загальної середньої освіти. Компе-

тентнісний підхід у сучасній освіті; світовий дос-

від та українські перспективи; під заг. ред. 

О. В. Овчарук. К.: К.І.С., 2005. С. 26–31. 

15. Садовий М. І. Методологія освітньої пара-

дигми синергетики. Наукові записки / відп. за вип.: 

М. І. Садовий. Кропивницький, 2017. Вип. 12, Ч. 1. 

С. 31–37. (Серія: Проблеми методики фізико-мате-

матичної і технологічної освіти). 

16. Сальник І. В. Навчальний процес з фізики 

у вимірах синергетичного підходу. Науковий часо-

пис Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць. 

Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 

Вип. 18. С. 87–94. (Серія 3: Фізика і математика у 

вищій і середній школі). 

17. Семеніхіна О., Юрченко А. Професійна 

підготовка фахівця: організація онлайн-опитування 

для визначення потреб у зміні освітньої програми. 

Освіта. Інноватика. Практика. 2019. Вип. 2(6). С. 

36–43. 

18. Школа О. В. Науково-методичні центри з 

фізики в Україні. Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

університету. Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 

2000. Вип. 6. С. 125–131. (Серія: Педагогічні на-

уки). 

19. PISA: природничо-наукова грамотність / 

уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Те-

рещенко, С. А. Новікова; перекл. К. Є. Шумова. К. 

: УЦОЯО, 2018. 119 с. 

  



36 Sciences of Europe # 89, (2022) 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УПД) 

 

Сайдалиева Д.З. 

Преподаватель английского языка 

Кафедра иностранных языков 

Хусенова Г.Ю. 

Студент 4-го курса 

Факультет инженерия автомобильных дорог 

Ташкент. Узбекистан 

 

 

THE MAJOR PRINCIPLES OF ASSESSMENT AND THE WAYS IN WHICH THE EFFECTIVENESS 

OF TEACHING/LEARNING ACTIVITIES (TLAS) CAN BE EVALUATED 

 

Saydalieva D. 

English teacher 

Department of Foreign Languages 

Khusenova G. 

4th year student 

Faculty of Road Engineering 

Tashkent. Uzbekistan 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Работая несколько лет преподавателем и читая тематические материалы по оцениванию, в этой статье 

я хотел бы поделиться своим личным пониманием вопросов (принципов и причин) оценивания в моей 

предметной области. Кроме того, я расскажу о некоторых способах оценивания и проиллюстрирую их 

примерами из собственного педагогического опыта. 

ABSTRACT 

Having been working for several years as a teacher and reading topic-based materials on assessment, in this 

article I would like to share my personal understanding of the issues (principles and reasons) of assessment in my 

subject area. Besides, I will discuss some ways of assessment and illustrate them with examples from my own teach-

ing experience. 

Ключевые слова: тематические материалы, английский язык, принципы оценки, учебно-преподава-

тельская деятельность. 
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In each aspect of teaching and learning assessment 

is considered to be the most crucial responsibility of a 

teacher, lecturer or facilitator. Assessment is the main 

indicator of standards of any educational school in 

terms of teaching, learning and student progress. As 

Cohen et al (2004) defines: “Assessment is ‘the process 

of gathering, interpreting, recording and using infor-

mation about pupils’ responses to educational task”. 

Indeed, by investing knowledge in students we need to 

see how productive we are in our teaching method. 

The elucidation by Nicholls (2002) where he indi-

cates three, the most fundamental reasons of assess-

ment supports my viewpoint in my teaching discipline. 

They are feedback, progress and motivation. 

Feedback provides vital information about teach-

ing and learning progress of sides, me and a student to 

evaluate how effective we work on our duties. For in-

stance, I observe how operative I have been in achiev-

ing the learning outcomes of the module. Consequently, 

based on the results of assessment if there are some de-

ficiencies I change my ways of teaching by facilitating 

students and explaining the missed points of a subject. 

As an example, I would refer to the cases in my teach-

ing process. The informal feedback I got from the re-

sults of the reading task and writing argumentative es-

say forced me to change the activity of individual work 

into small-group activity [1. p 87]. Similarly, students 

get information about the quality of their performance 

in relation to other students (Nicholls, 2002). Accord-

ingly, they improve their learning to meet with national 

standards and learning outcomes of the university. 

Progress is the other most essential evidence 

which assessment proves. Assessment records provid-

ing facts of the level of students’ progress help me to 

make proper decisions concerning future learning ne-

cessities of students. Besides, records of progress in-

form high educational authorities about the level of stu-

dents’ knowledge to plan long-term productive courses. 

For example, in our English department of the Univer-

sity of World Economy and Diplomacy we have regular 

(once in two months) meetings with teachers to discuss 

the students’ proficiency for our future course prepara-

tion. We clarify the progress level and the quantity of 

passed and failed students [2. p 24]. Consequently, we 
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talk over teaching methods, learning materials, or as-

sessment tasks, which should be changed for further de-

velopment. 

Also, assessment motivates students to achieve 

their own learning needs. Motivation forces them to get 

the necessary knowledge THEY need for future car-

rier/life. Here, I would like to mention that the feedback 

based on assessment results might be positive in a form 

of appraisal or negative (punishment) which might de-

motivate students. To achieve motivation in students 

positively, at the end of each lesson I assess all students 

by awarding them with star-stickers by sticking them in 

their notebooks. The more active students are the more 

stars they have [3. p 129]. Primarily, it seemed to be 

strange and funny for students because they felt them-

selves like kids, but afterwards, they accept seriously 

and behave accordingly. While marking them, at the 

end of each module (in two months) I summarize the 

quantity of stars and put the mark that they deserve. For 

me, it is very convenient because no one can protest 

their marks as the stars are the actual evidence of their 

participation. 

In addition to above mentioned reasons for assess-

ment Race (2001) listed some other reasons such as 

grading students, maintaining improvement, diagnos-

ing failings, providing statistics and enabling final de-

gree classification. Anyway, I think, the assessment is 

a vital tool for all the required points to be achieved in 

any educational institution. 

There is also an academic term for assessment 

called norm- and criterion-referenced assessment ac-

cording to Biggs (2007). In norm-referenced assess-

ment, students are graded due to the comparison of their 

performance. In such cases usually there is a pass-point 

“allowing a certain percentage to pass and the rest to 

fail” (Nicholls, 2003). In our country, norm-referenced 

assessment is usually held in entrance exams at univer-

sities. The rank a student achieves or whether he/she 

fails or passes depends on the performance of the other 

students rather than their personal knowledge. For ex-

ample, if it is limited number of 6o students to enter the 

university, the student who gets the highest score is the 

first to enter and the 60th student is who gets the fewer 

score. In this case, only the quantity of accepted stu-

dents decides whether the student passed or failed. 

Also, Cohen et al (2004) states that it can be called as 

diagnostic assessment where “specific information 

could be gathered to diagnose a student’s strengths and 

weaknesses” so as to clarify whether a student is capa-

ble to study at the university or not. In contrast, the cri-

terion-referenced assessment is implemented during 

the while- studying process. This type of assessment 

shows how effective a student attained certain 

knowledge and how productive he accomplished the as-

sessment task. In such cases, I do not mark students’ 

knowledge by comparing their knowledge but I assess 

each student’s capability individually. This may hap-

pen by various ways of assessment such as essay writ-

ing, presentation, viva voce, computer tests and etc. 

Another point I would like to discuss further is 

about principles of assessment. Having been as-

sessing through the whole period of my teaching expe-

rience, I mostly followed the criterion- referenced as-

sessment and realized to what extent the principles of 

assessment are important. Several scientists as Louis 

Cohen, John Biggs, and Phil Race discuss the princi-

ples of assessment in different books. According to 

them, the main principles are validity, reliability, 

transparency and authenticity. 

Any assessment should be valid. It means it 

should assess what is required to be assessed or at least 

what is told to be assessed. Validity is a fair representa-

tion of the student’s performance, potential, knowledge 

skills and achievements. For example, according to Race 

(2001), if teacher assesses problem- solving skills, no 

other criteria, such as structure, quality and style of writ-

ten reports should be assessed, but only quality of solu-

tions devised. However, in my experience, the presen-

tation assessment contradicts this argument, because 

according to course requirement while assessing the 

students’ presentation skills I have to take into consider-

ation all required assessment criteria such as content, 

body language, delivery and structure of presentation 

[4. p 64]. 

As for the reliability of assessment, teachers, 

while assessing should follow certain assessment crite-

ria, task briefings and marking schemes as Race (2001) 

claims. Also, he argues that the same standard should 

be used in the process of inter-tutor checking. It means 

even if several tutors check the task the assessment re-

sult should be almost similar according to the assess-

ment standard. At our university, this is a bit difficult to 

achieve, because, even though the assessment criteria is 

given, for some fresh teachers it is either complicating 

to understand them or they are not so eager to follow 

the standards. 

Likewise, assessment should be transparent 

which means the assessment assignments should be ex-

plicit for a student beforehand. Assessment results 

should coincide with learning outcomes and students 

should be informed and prepared in advance for what 

is required. This usually happens in formative assess-

ment process where I assess students’ performance in 

mid-term period. I check students’ written assignments, 

provide them with feedback, and hold viva voce tests to 

prepare them for summative assessment. 

As for the authenticity, here, the problem is about 

plagiarism and different types of cheating according to 

the arguments in “An EIC Guide”, 2005. To avoid such 

kinds of dishonesties students should be aware of what 

to expect, the coursework should be manageable to ac-

complish, and it should not be over-loading. So, each 

time when I discuss the new topic with my students I 

tell which part of the material will be on assessment 

test. Besides, to overcome the problems with cheating I 

try to make different variants and questions for each 

student individually. 

In conclusion, I would like to say that assessment 

provides an opportunity both teachers and students to 

learn/know how effective they dealt with teaching and 

learning activities. Assessment should coincide with 

learning outcomes and it should be thoroughly thought, 

planned, organized and arranged from the beginning of 

the course study. Assessment should involve only those 

themes and materials, which have been taught within 
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the period of study, or module. The reasons for assess-

ment should systematically and clearly be identified. It 

should strictly rely on the principles of assessment as 

they are considered to be the crucial peculiarity of as-

sessment. Overall, it should reflect evidently the whole 

process of teaching and learning. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях интенсивной межкультурной коммуникации в современном мире необходимо поднять на 

более высокий уровень процесс преподавания английского языка как иностранного. Для этого необходима 

интенсификация процесса обучения английскому языку. В результате анализа английской грамматики ав-

торами данной статьи выявлена закономерность усложнения грамматики английского языка и на ее основе 

разработана оптимальная последовательность подачи грамматического материала. Изучаемая грамматика 

сразу закрепляется в разговорной практике, т. е. осуществляется неразрывность теории и практики.  

ABSTRACT 

In the conditions of intensive intercultural communication in the modern world, it is necessary to raise the 

process of teaching English as a foreign language to a higher level. For this, it is necessary to intensify the process 

of teaching English. As a result of the analysis of English grammar, the authors of this article revealed a pattern of 

complication of the grammar of the English language and, on its basis, developed the optimal sequence for pre-

senting grammatical material. The studied grammar is immediately fixed in colloquial practice, i.e., the insepara-

bility of theory and practice is realized. 

Ключевые слова: английский язык, грамматика английского языка, фонетика английского язык, ан-

глийская транскрипция. 
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В основе изучения любого языка лежит изуче-

ние его грамматики. Просто говоря, грамматика – 

это правила построения фразы, понятной для собе-

седника. В действительности часто знающими ино-

странный язык считают себя люди, говорящие на 

уровне «твоя моя не понимай». В данной фразе не-

возможно понять, кто кого не понимает. Автором 

данной статьи в результате научного анализа грам-

матики английского языка [1. с 72] разработана оп-

тимальная последовательность подачи грамматиче-

ского материала английского языка по принципу от 

«простого к сложному» [2. с 15]. Отправная точка: 

какой минимум знаний по грамматике необходим 

для составления простейшего английского предло-

жения? Далее идет пошаговое усложнение грамма-

тики. Все грамматические нюансы объясняются 

(что облегчает их запоминание). 

Данная последовательность лежит в основе 

Учебника английского языка. Принцип от «про-

стого к сложному» выдерживается в учебнике при 

подаче и грамматического материала, и лексики, и 

фонетики, и транскрипции. Лексика учебника ото-

брана из частотного словаря английского языка, т. 
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е. в нем используются наиболее часто употребляе-

мые слова английского языка.  

Все грамматические нюансы сразу закрепля-

ются в разговорной практике. 

Так как учебник рассчитан на людей, занима-

ющихся изучением английского языка с нуля, начи-

нается он с английского алфавита. 

Начинается изучение алфавита с четвертой ко-

лонки. Группа хором за преподавателем повторяет 

названия букв, глядя на их русское написание, при-

чем на каждом звуке преподаватель сразу объяс-

няет, чем отличается произношение звука в англий-

ском и русском языках. Затем так же хором повто-

ряют названия букв, глядя на на английскую 

транскрипцию. Преподаватель, если слышит непра-

вильное произношение, исправляет и просит повто-

рить правильный вариант. Затем повторяют вслух 

за преподавателем, глядя на первую колонку. После 

этого каждый студент самостоятельно вслух читает 

весь алфавит. Это очень важно с психологической 

точки зрения. Многие студенты после неудачного 

обучения в школе считают себя неспособными изу-

чить английский язык, стесняются, эмоционально 

зажаты. Некоторые студенты даже при работе хо-

ром молчат. Преподавателю приходится прило-

жить усилия, чтобы заставить их работать, просто 

произносить английские звуки. Причем преподава-

тель сразу мягко исправляет их неправильное про-

изношение. Студенты видят, что преподаватель ре-

ально занимается каждым из них, каждому хочет 

помочь. Это резко контрастирует с тем, что порою 

бывает в школе, когда учитель занимается только 

успевающими школьниками и не обращает внима-

ния на остальных. Далее дается домашнее задание 

– выучить алфавит наизусть. Студенты предупре-

ждаются, что опрашиваться будет каждый. Шкала 

оценок следующая: весь алфавит произнесен пра-

вильно – «отлично». 

Забыта одна буква или есть неправильности в 

произношении – «хорошо». Забыты две буквы – 

«удовлетворительно». В остальных случаях сту-

дент должен пересдать алфавит. Некоторые сту-

денты на первом же уроке после неоднократного 

прочтения алфавита просят разрешения сдать его 

на оценку. Это поощряется. Студенты, не знающие 

алфавита, видят, каким образом будет проводиться 

опрос, адаптируются и успокаиваются. Этим на 

первом же уроке закладывается основной принцип 

обучения: на каждом уроке у каждого студента бу-

дет опрашиваться полностью домашнее задание, и 

каждое задание будет оцениваться [3. c 85]. Оценка 

заносится в журнал. Нужно отметить, что препода-

ватель заносит в журнал только положительные 

оценки. Неудовлетворительные оценки не ставятся. 

Просто остается пустая клеточка, которую сту-

денту необходимо заполнить положительной оцен-

кой. 

Опрос каждого студента на каждом занятии от-

ражает принцип индивидуализации обучения, кото-

рый внедрен на наших занятиях и является нашей 

инновационной разработкой в методике обучения 

при групповых занятиях.  

Затем объясняется произношение букв по пя-

той и шестой колонкам. Студенты опять повторяют 

звуки вслух, глядя на транскрипционные знаки. 

Здесь нужно отметить, что после школы некоторые 

студенты продолжают путать написание букв b и d. 

На этих буквах нужно заострить внимание. Объяс-

няется, что постепенно студенты должны будут вы-

учить все транскрипционные знаки. Это необхо-

димо для правильного чтения слов при пользовании 

словарями. Опыт показывает, что студент с непра-

вильным произношением английского слова и 

транскрипцию слова пишет неправильно. Не все 

правильно воспринимают слово на слух. На 80 % 

информация воспринимается зрительно. Тран-

скрипция – это отражение звука в письме. Очень ча-

сто именно транскрипционный значок помогает от-

работать правильное произношение. Некоторые 

студенты совершенно одинаково произносят слова 

where и there. Многие студенты путают звуки [f] и 

[T]. Для заучивания слов, их орфографии и тран-

скрипции практикуются диктанты по лексике каж-

дого урока. Причем слова диктуются на русском 

языке, а студенты пишут английские слова в орфо-

графии и транскрипции. 

Затем на занятии проверяется правильность 

выполненного перевода. Студенты по очереди за-

читывает переведенные предложения. Преподава-

тель спрашивает, нет ли других вариантов перевода 

данного предложения. Если в предложении есть 

ошибки, вся группа с помощью преподавателя 

ищет правильный вариант перевода, который обя-

зательно фиксируется в тетрадях студентов. Таким 

образом проверяется все упражнение. Задание на 

дом: уметь переводить упражнение с русского 

языка на английский устно, глядя в учебник, не 

подглядывая в тетрадь. На следующем занятии оно 

проверяется у каждого студента. Обычно препода-

ватель проверяет не более пяти предложений. Если 

три из них правильны, упражнение засчитывается. 

Следующее задание: придумать самим предложе-

ния на данное грамматическое явление. Обычно 

каждый студент придумывает не менее трех пред-

ложений. Проверка осуществляется следующим 

образом: студент зачитывает вслух свое предложе-

ние. Другой студент устно переводит его на рус-

ский язык. Для студентов это очень непривычная 

работа. Практически с первых уроков начинается 

работа по аудированию и устному последователь-

ному переводу. Они иногда по несколько раз просят 

прочитать предложение, прежде чем поймут его. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предлагается вариант программы преподавания теории действительных чисел для бака-

лавриата по естественнонаучным направлениям. За основу теории берутся алгебраические структуры, изу-

чаемые в курсе алгебры на 1-2годах обучения, и структуры порядка. С учетом нужд анализа особое вни-

мание уделяется основным принципам, связанным с аксиомой полноты и взаимосвязи между ними. 

ABSTRACT 

The paper proposes a version of the program for teaching the theory of real numbers for a bachelor's degree 

in the direction of natural sciences. The theory is based on algebraic structures studied in the course of algebra for 

1-2 years of study, and order structures. 

Taking into account the needs of the analysis, special attention is paid to the basic principles associated with 

the axiom of completeness and the relationship between them. 

Ключевые слова. Полугруппа, группа, полукольцо, кольцо, полуполе, тело, поле, упорядоченность, 

полное упорядоченное поле. 

Keywords. Semigroup, group, semiring, ring, semifield, body, field, ordering, complete ordered field. 

 

Введение. 
Понимание современной теории действитель-

ных чисел является неотъемлемой частью матема-

тической культуры и это понимание должно быть у 

всех выпускников вузов математических специаль-

ностей. Понятие числа лежит в основе определения 

числовых функций и строгое описание их свойств 

невозможно без точного определения числа. По-

этому наличие отдельного курса или достаточно 

полного раздела, посвященного теории действи-

тельных чисел в каком-то курсе, обязательно. 

Существуют высокого уровня курсы по мате-

матическому анализу, включающие разделы с стро-

гим изложением теории действительных чисел 

(например, [1]), а также книги, излагающие теорию 

числовых полей, частным случаем которых явля-

ется теория действительных чисел. Но последние 

носят слишком абстрактный для первокурсников 

характер, а соответствующие разделы из курсов по 

математическому анализу имеют слишком сжатый 

характер. 

Предлагаемый вариант программы восполняет 

как-бы пустующую нишу между общим абстракт-

ным и схематичным подходами. Широкое исполь-

зование алгебраических структур, изучаемых в 

курсе алгебры на 1-2 годах обучения, способствует 

более глубокому пониманию аксиоматики действи-

тельных чисел, а также самих этих структур.  

Ниже приводятся только основные понятия и 

некоторые основные утверждения, необходимые на 

взгляд авторов при изучении теории действитель-

ных чисел. Доказательство приведено только для 

единственности полного упорядоченного поля.  

Данная работа примыкает к [2], где приводится 

критический обзор преподавания некоторых тем 

математики в вузе.  

1. Основные алгебраические структуры, 

используемые при определении множества дей-

ствительных чисел. 

Полугруппа ),( X , единица (или нейтраль-

ный элемент) полугруппы, моноид. Левый (правый) 

нейтральный элемент или левая единица (правая 

единица). 

 Существуют полугруппы, в которых левых 

(правых) единиц более одного. Коммутативная 
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(абелева) полугруппа. Обратимый элемент, обрат-

ный к a элемент 
1a .  

Обратный элемент, в случае его существова-

ния, единственен. 

Изоморфизм полугрупп. 

Теорема. Для любой полугруппы существует 

некоторая полугруппа преобразований изоморфная 

ей. 

Группа. Моноид. 
Теорема(Кэли). Любая конечная группа G по-

рядка n изоморфна некоторой подгруппе симмет-

рической группы nS . 

Гомоморфизм, мономорфизмом, эпиморфиз-

мом групп. 

Полукольцо. Аддитивная полугруппа полу-

кольца, мультипликативная полугруппа полу-

кольца; полукольцо с единицей. Коммутативное 

полукольцо. Идемпотентное полукольцо. 

Ноль не может служить единицей (т.е. единица 

всегда отлична от нуля). 

Мультипликативно сократимое полукольцо, 

аддитивно сократимое полукольцо. 

Кольцо. 

Теорема. (мультипликативное свойство нуля). 

Если в кольце один из сомножителей равен нулю, 

то и все произведение равно нулю. Обратное не-

верно, т.е. если 0ba , то отсюда, вообще го-

воря, не следует, что )0()0(  ba
.
 

Делитель нуля, нильпотентный элемент. 

Нильпотентный элемент обязательно делитель 

нуля. Обратное, вообще говоря, неверно. 

Кольцо целостное (область целостности). 

Полуполе, тело. Идемпотентные полуполя 

Теорема (Фробениус). Пусть -тело, содер-

жащее в качестве подтела тело действительных 

чисел, причем , а 

аддитивная группа является конечномерным 

векторным пространством над (т.е. является 

алгеброй над полем ). Тогда изоморфно либо 

телу действительных чисел , либо телу комплек-

сных чисел, либо телу кватернионов. 

Поле. 

Теорема. Всякое конечное (т.е. с конечным чи-

слом элементов) содержащее более одного элеме-

нта целостное кольцо  является полем. 

Теорема. (Веддернберн) Всякое конечное тело 

является полем. 

Т.е. в случае конечного тела коммутативность 

является следствием других аксиом. 

Подполе, расширение поля. Простое поле. 

Теорема. Пусть - произвольное поле. Тогда 

или поле - не имеет ни одного подполя отлич-

ного от самого себя (т.е. - простое поле) или 

содержит одно и только одно простое поле и это 

подполе  изоморфно либо  (т.е. существует 

биекция из в , сохраняющая обе операции) 

либо полю вычетов для некоторого простого 

. 

Характеристика поля. 

2. Упорядоченность множества 

Пусть - произвольные множества. Отно-

шение на  . бинарным отношение. Функци-

ональное отношение. Отношение эквивалентности. 

Отношение частичного порядка. Отношение по-

рядка, линейная упорядоченность множества. От-

ношение строгого порядка. 

Изоморфизм двух частично упорядоченных 

множеств. Минимальный (максимальный), 

наименьший (наибольший) элементы. 

В случае линейно упорядоченного множества 

понятия минимальный (максимальный) и наимень-

ший (наибольший) совпадают. 

Ограниченность сверху (снизу), верхняя гра-

ница или мажоранта (нижняя граница или мино-

ранта), верхняя грань (или точная верхняя граница), 

нижняя грань (точная нижняя граница). 

3. Полные линейно упорядоченные множес-

тва. 

Аксиома полноты для линейно упорядочен-

ного множества. 

Принцип верхней (нижней) грани. 

Отрезок, интервал, полуинтервал в линейно 

упорядоченном множестве 

Лемма о вложенных отрезках (принцип Коши-

Кантора). 

Из леммы о вложенных отрезках не следует ак-

сиома полноты. 

 

4. Упорядоченные поля. 

Упорядоченное поле, 

Упорядоченное поле бесконечно (т.е. конеч-

ные поля нельзя упорядочить). 

Не все бесконечные поля можно упорядочить. 

Инфинитезимальные элементы. Аксиома Ар-

химеда. 

Натуральные элементы поля. 

Упорядоченное поле - архимедово 

  

Целые элементы, рациональные элементы, мо-

дуль элемента, неравенство треугольника длина 

отрезка. 

5. Полное упорядоченное поле. 

Полное упорядоченное поле. 

В полном упорядоченном поле 
 
вы-

полняется принцип Архимеда. 

Пусть -произвольное упорядоченное полное 

поле. 

Множество натуральных элементов  не 

ограничено сверху.  В случае неполного поля 

это неверно. 

Множество целых элементов не ограни-

чено ни сверху, ни снизу, т.е. , 

. 

V

R
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Пусть . Тогда 

(т.е. в существует минимальный элемент). 

Множество рациональных элементов 

плотно в , т.е. из  

Лемма о конечном покрытии (принцип Бореля-

Лебега). 

Целая часть элемента. Окрестность элемента. 

Предельный элемент. 

Лемма о предельной точке (принцип Боль-

цано-Вейерштрасса).. 

(Аксиома полноты) ((Принцип Коши-Кан-

тора) (Принцип Архимеда)) (Принцип Бореля-

Лебега) (Принцип Больцано-Вейерштрасса)

(Аксиома полноты). 

Из одного принципа Коши-Кантора (при нали-

чии всех аксиом упорядоченного поля) аксиома 

полноты не следует. 

Фундаментальная последовательность. 

Если какая-то фундаментальная последова-

тельность в имеет предельный элемент, то он 

единственен. 

Поле  полное в смысле Коши, 

Упорядоченное поле полно в 

смысле Коши в нем выполняется принцип 

Коши-Кантора: ((( последовательность вло-

женных отрезков в упорядоченном поле , индекс 

пробегает , начиная с ) (  из 

)) ( точка )). 

В произвольном упорядоченном поле нулевой 

элемент является предельным в нем. 

Любое упорядоченное поле можно при по-

мощи классов эквивалентности фундаментальных 

последовательностей расширить до упорядочен-

ного поля полного в смысле Коши, т.е. до поля, в 

котором каждая фундаментальная последователь-

ность сходится. 

Пополнение по Коши. 

6. Единственность полного упорядоченного 

поля. Множество действительных чисел. 

Пусть ),,,(),,,,( F  два упорядо-

ченных поля. Они называются изоморфными, если 

 биекция ),,,(),,,(: F , сохра-

няющая аддитивную и мультипликативную опера-

ции и упорядоченность, т.е. 

)()()(),()()(, babababaFba     

 

и, если ba  , то )()( ba   . 

Из свойства сохранения аддитивной операции 

сразу же следует, что при изоморфизме ноль пере-

ходит в ноль, а из свойства сохранения мультипли-

кативной операции следует, что единица переходит 

в единицу и из сохранения упорядоченности 

следует, что сохраняются верхние и нижние грани: 

),(sup)(sup AA   )(inf)(inf AA    

Теорема. Полное упорядоченное поле единст-

венно с точностью до изоморфизма. 

Доказательство. Пусть ),,,( F  и 

),,,(   - два полных упорядоченных поля с 

единицами 
1,1F

 и нулями 
0,0F

 соответст-

венно. Определим изоморфизм F: . В 

силу сказанного выше мы обязательно должны по-

ложить  00,11


 FF . А так как  должен 

сохранять операции, то FFF Nnnn  111


 . 

При этом, очевидно, 
FNbaba  ,,  то 

)()( ba   (у элементов из F в индексе мы ино-

гда не будем указывать поле F в отличие от элеме-

нтов поля  , для которых в нижнем индексе все-

гда будем указывать  ) 

Так как 

)1()1()11()0(0  
, то 

 1)1(  . Учитывая, что 

Fxxx  ,)1( , получим )()( xx   . 

То есть,  - биекция из 
FZ  в 

Z , сохраняющая 

операции 

(в силу приведенного построения  ) и поря-

док (что проверяется непосредственно). 

Продолжим теперь отображение   с 
FZ  на 

FQ формулой 
)(

)(
)(

b

a

b

a




  . Т.к. 

)()()(1 11 

  bbbb  , то 

11 ))(()(   bb  . Поэтому 
)(

)(
)(

b

a

b

a




   и 

QQF:  - изоморфизм. 

Пусть C - произвольный не рациональный 

элемент F . Чтобы поставить ему в соответствие 

элемент из   мы воспользуемся леммой о вложен-

ных отрезках. По принципу Архимеда 

nNn
F

FF 



1

:0 . Отсюда по свойству 

).3.26 c  F
n


1

. В силу плотности рациональных 

элементов получим, что 

)
1
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1

(:, 2121

n
cqccq

n
cQqqNn nnFnnF  .

RNA0 AAm  inf:

A
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 Отрезки ,2,1],,[ 21  nqqI nnn вложены 

друг в друга и их длины стремятся к нулю. В поле 

  рассмотрим систему отрезков 

,2,1],,[ 21

 


nI nnn  , где 

)( i

n

i

n q 


. Они вложены друг в друга и их 

длины стремятся к нулю, т.к. в соответствии с пос-

троением отображения   имеем 

)(
)(

)(

)()(

)()()()(

)(

)(

)(

)(
)()(

bd

cbad

bd

cbad

db
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d

c
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d

c

b
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 ,

 где 
FNdcba ,,, . То есть, 

)()()(, 212121 qqqqQqq F   и 

поэтому, если 
n

qq
121  , то 




1

1

)(

1
)()( 21

nn
qq


 . Таким образом, 

nIC  ! . Этот элемент 

C мы и поставим в 

соответствие C : 

CC)( . 

Сохранение операций и упорядоченности для 

F:  следует из соответствующих свойств 

для рациональных элементов. Инъективность 

очевидна. Сюръективность легко доказывается ме-

тодом от противного. 

Определение. Множеством действительных 

чисел называется полное упорядоченное поле, а 

элементы этого поля называются действительными 

числами. 
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ABSTRACT 

The problem of a statistical methods for quantifying the current level of flight safety is proposed to be solved 

through a probabilistic approach to both single-parameter and multi-parameter (integral or cumulative), both direct 

and indirect assessment of the level, both in the airline, and in the department or aviation industries on a national 

(regional) scale. Quantitative assessment is traditionally performed according to generally accepted standardized 

indicators (statistical and probabilistic), using mostly methods known to specialists: - calculated - when assessing 

the level, as a rule - for the group of factors "aircraft" at the stage of development and certification of the type of 

aircraft; - statistical - in a posteriori estimation and forecasting of the level based on the results of tests and opera-

tion; -expert - with a priori assessment and prediction of the level according to the conclusion of specialists. Esti-

mates of indicators, obtained initially by calculation methods, are a posteriori refined as information on the results 

of tests and operation is accumulated. By the end of the operation of the type of aircraft, the estimates of indicators 

are approaching their true values. The task of a priori estimation like most tasks related to the assessment of the 

risks of accidents and disasters, is generally incorrect, since it is characterized by: - high level of uncertainty and 

variability of parameters reflecting the current and prospective levels; - lack of reliable objective information and 

initial statistical data; - dynamism and multifactorial dependence of the level. The variance of the current values 

of the frequency of aviation events (for example, with a monthly assessment) can be two or more times greater 

than the mathematical expectation (or the average annual value). The scatter of observed values of estimates of 

the probability of an aviation event has both a random component and a deterministic one, due to a regular change 

in the level, which occurs due to the dynamism of the aviation system in operation. To identify changes in the 

indicator and identify systemic changes, you can use the moving average method, which allows you to smooth the 

"peaks" in the current values of the indicator. 

Keywords: method, flight safety, aircraft, airport, system. 

 

1. Introduction 

With the current (monthly) assessment airline in 

terms of the frequency of incidents, in order to avoid 

smoothing out deviations due to changes in the level, it 

is advisable to limit the smoothing length to three 

months, as shown by the results of optimizing the 

smoothing coefficient in the airline [1]. This use of a 

moving average allows you to identify trends and 

predict changes in the level according to the most 

appropriate indicator for evaluation. When quantifying 

the level, as a rule, so-called point estimates of 

indicators are found. However, any point estimate has 

a fundamentally significant drawback, since is itself 

only a partial value of a random variable. The degree of 

confidence in such an assessment and the degree of its 

accuracy may well be questioned. Naturally, the 

reliability of the zero estimate of the frequency of 

aviation events in the absence of such events depends 

on the number of flights performed. The accuracy of 

any indicator estimate is characterized by a confidence 

interval, and reliability is characterized by a confidence 

probability. 

When designing a new, or analyzing existing, of 

the incident during the year, there emerges a task to 

evaluate data flow rate, and, in this case, the volume of 

multimedia traffic often turns out to be the largest and 

even decisive. When designing of the incident during 

the year, in order to estimate the characteristics of data 

flow, a variety of mathematical models of traffic are 

typically applied [2‒5]. However, such an approach is 

justified only if the constraints in the mathematical 

models themselves are met, such as, for example, sta-

tionarity, ordinarity, and the absence of aftereffect for 

the Poisson stream of packets, etc. 

A real pattern of the estimation of the incident dur-

ing the year can only be obtained by experimental ob-

servations with compulsory subsequent statistical pro-

cessing. This will not only make it possible to obtain 

the desired characteristics, but also to assess the relia-

bility of the results derived. 

2. Analysis of literature and problem statement 

In modern conditions, characterized by an increase 

in the fleet of aircraft and an increase in the number of 

types of aircraft in operation, the problem of training 

flight personnel with the required qualifications has 

become aggravated in the leading airlines of the world. 

This is confirmed by the accidents that occurred with 

Boeing-737 aircraft in the commercial aviation 

worlwide. 

Naturally, for any airline, intensive growth, ac-

companied by the development of new types of aircraft 

for the airline, new routes and airfields, is a well-known 

accident risk factor mainly in terms of the “Human Fac-

tor”, and out of almost 80% of accidents and disasters, 
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on average, 25- 30% [6]. (According to other data, the 

share of erroneous actions of flight personnel among 

the causes of accidents reaches 70% or more [7]). In-

ternationally, it is recognized that at least three of. four 

incidents are the result of errors, admitted by apparently 

healthy individuals with proper qualifications [8]. 

In the context of crisis phenomena, the problem in 

commercial aviation is exacerbated by the forced desire 

of operators to achieve maximum efficiency in the 

flight operation of air transport. An obligatory, but the 

most difficult condition for the prevention of accidents 

is the training of pilots of the appropriate professional 

level while reducing the time and costs associated with 

training, commissioning, professional growth, 

including admission to flights on new types of aircraft, 

when appointing aircraft commanders, instructors, etc. 

To some extent, the solution of commercial problems 

periodically conflicts with the provision of the required 

level, since the risk of an aviation event increases as a 

result of insufficient professional training, which 

causes flight parameters to go beyond operational 

limits [9]. 

When determining the professional level of a pilot 

(the degree of his compliance with the required level of 

safety in terms of the “Crew” factor), a specific deci-

sion is made on the basis of a subjective assessment of 

the degree of readiness of the pilot for solo flights (or 

for instructor work). The use of the functionality of on-

board means of recording flight information (FI), hard-

ware and software for processing FI, including express 

analysis, contributes to an increase in the objectivity of 

assessing the quality of piloting in each individual 

flight. It is natural to determine the achieved profes-

sional level based on the total number of flights per-

formed, which differ from one another in the degree of 

complexity and, consequently, in the degree of poten-

tial success (danger), i.e. an appropriate database 

should be maintained. 

When quantifying and predicting the level in a 

corporate base, the greatest difficulty is estimating the 

probability of an accident by the “Crew” group of fac-

tors due to the significant dependence of this parameter 

on the functional reliability of pilots, i.e. on the quality 

of piloting. One of the most significant characteristics 

of piloting quality is the probability of piloting without 

going beyond the operating limits. 

Flight parameters that are subject to operational 

restrictions are obligatorily recorded in the onboard 

data storage devices. Subject to processing and analysis 

in at least 90% of flights. Modern hardware and soft-

ware for processing makes it possible to accumulate in 

the database the extreme values of flight parameters ob-

tained by express analysis, including those for which 

operational restrictions have been introduced. Thus, it 

seems possible to estimate the probability of piloting 

parameters going beyond the operational limits - based 

on the total number of flights performed by each air-

craft commander (pilot). 

Formulation of the problem. This paper pro-

poses the results of investigation of a statistical meth-

ods for quantifying the current level of flight safety. 

3. The aim of the study 

The aim of the study is to develop investigate of a 

statistical methods for quantifying the current level of 

flight safety. 

4. Estimation of the probability of flight 

parameters exceeding operational limits 

Estimation of the probability of a random function 

of extreme values of a controlled parameter going be-

yond the limit of a certain value, located in the imme-

diate vicinity of the average value of the observed pop-

ulation is not difficult for any distribution law [10]. But 

the value of the operational limit of the parameter and 

the center of distribution of its observed extreme values 

usually turn out to be more than 33 apart from each 

other. In practice, determine the distribution function of 

a random variable; outside of fails due to the lack of 

initial data (i.e., the task is to estimate the probability 

of an event that was not observed during the study pe-

riod). Moreover, the form of the distribution function 

of a random variable outside the practically does not 

depend on the form of this function in the vicinity of 

the mathematical expectation. This confirms the need 

to choose a universal distribution function with the de-

termination of its parameters directly from the results 

of observations. 

Extension of the distribution function ( )P Xextr  

beyond the point ( . , )Xextr n Pn  up to intersection 

with the limX  vertical would make it possible to 

obtain the desired estimate of the probability that the 

characteristic parameter does not exceed the introduced 

operational limit, i.e. get the value of the function 

( )P Xextr . But regardless of the method of restoring 

or extrapolating the function ( .lim)P Xextr , it is 

impossible to obtain a single-valued distribution 

function on the interval [Хn, Хlim] due to the high degree 

of uncertainty, which is reflected by multiplying the 

options at some (extreme) point ( . , )Xextr n Pn . 

In cases where the extreme values of the 

characteristic parameter X in different realizations 

(observations) do not depend on each other (as a rule, 

these are different flights or different stages of the 

flight), and the random variable X is not limited either 

on the right or on the left, the distribution law is 

described by the function [11]: 

 

( ) ( . )P Xextr p Xextr Xextr t 
 

 (1) 

 

where p ( . )Xextr Xextr t  is the probability of 

not exceeding the independent variable .Xextr t  

From (1) it follows that the normalized deviation 

is related to the Xextr  argument through the statistical 

probability ( )P Xextr : 

 

ln[ ln ( )Y P Xextr     (2) 

 

In coordinates ( . , )Xextr n Y , i.e. 

,{ ln[ ln ( )]}Xextr P Xextr   points 

( . , )Xextr n Y  are located not on the interrupted 
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exponent, but on a straight line, the extrapolation of 

which to the value ( . , )Xextr n Y  allows you to get the 

value ( lim)Y . 

According to it – and an estimate of the probability 

of not exceeding the operational limits, using formula 

(1). 

If the total number of flight parameters that have 

operational limitations on a particular type of aircraft 

and are recorded in the onboard storage is m, then the 

probability that the characteristic parameters will not 

go beyond the operational limitations in the upcoming 

solo flight is: 

 

P Pj     (3) 

 

By the expert method, the characteristic 

parameters that have operational limitations and most 

affect in civil aviation include: 

- vertical overload ( . )n y  on landing; 

- roll angle ( )g ; 

- takeoff pitch angle ( . )V land ; 

- landing pitch angle ( . )V t . 

Probability of exceeding operating limits for at 

least one characteristic parameter in flight: 

 

1Q Pi 
   

 (4) 

 

The feasibility of a probabilistic approach to as-

sessing rare events accompanied by flight parameters 

exceeding operational limits is confirmed by statistics: 

for each flight, pilots make an average of 1.84 errors, 

while the maximum number of errors at the flight stage 

is 14 [12]. This indicates a significant difference be-

tween the average statistical value of the quantitative 

indicator and its extreme value. 

Estimating the probability of extremely rare and 

unlikely events is extremely important in accident risk 

management, i.e. in preventive flight safety manage-

ment within the acceptable (established in the airline, 

department, industry) level. 

The list of flight parameters can be expanded by 

the user during operation. The limit values of the 

parameters (limitations) can be adjusted if necessary. 

The automated system makes it possible to carry out an 

analysis for each pilot individually, depending on the 

type of the manned aircraft, the aerodrome of departure 

and landing, in a given time interval (number of 

departures). Calculations can be made for the entire 

population or for any of the controlled parameters. 

The results obtained can be used for an objective 

assessment of piloting, which allows timely monitoring 

of the level of training of the flight crew and promptly 

taking appropriate measures if the risk of an aviation 

event for the “Crew” group of factors exceeds the es-

tablished (acceptable) level. 

5. Development of a technique for indirect 

estimation of the probability of an aviation accident 

on the basis of a set of events 

ICAO recommends the number of fatal accidents, 

i.e. aviation accidents per 100,000 sorties or hours of 

flight time. 

The traditional methodology for calculating the 

level indicator provides for the presence of a certain 

number of a certain (selected) type of aviation events 

during the estimated period, but they are relatively rare. 

The starting position of the probabilistic approach 

to indirect estimation of the frequency of aviation acci-

dents was the reliably established sufficiently high cor-

relation of quantitative ratios in the hierarchy of avia-

tion events of varying severity [7, 12]: 

- human casualties, i.e. disaster (D); 

- without human casualties, i.e. accidents (Av); 

- serious aviation incidents (SI); 

- aviation incidents (I); 

- precursors of aviation incidents (PI), i.e. events 

that are not subject to classification under the definition 

of "incidents", but affecting with the corresponding un-

favorable development of the situation: failures and 

malfunctions with consequences, the influence of ad-

verse factors of the "environment" group, erroneous ac-

tions or inaction of personnel, etc. - this category of avi-

ation events is not is generally accepted, because does 

not have an official general definition, therefore, it can 

be introduced by aircraft operators for internal use 

within the framework of a corporate SMS on an initia-

tive basis. 

The listed aviation events in one flight can be con-

sidered as corresponding to the conditions of incompat-

ibility and ordinaryness. Each aviation event, which is 

below the “K” event in the hierarchy, has a certain 

probability of developing into “K”. Since all aviation 

events that took place in the estimated period of aircraft 

operation can be considered independent of one an-

other, then the probability of an event “K” in flight fall-

ing on the estimated period of operation is generally 

represented as the sum of the accident probabilities for 

each of the identified aviation events: 

 
m n

P.k = P.ij
i=1 j=1
     (5) 

 

where .P ij  - the probability of the event "К" at 

the i-th event of the y-th type; 

i - the number of the aviation event of the y-th 

type; 

j - the event type number, j=1,2,...,n; 

m - the considered number of aviation events of 

the j-th type; 

n - the number of types of events selected for eval-

uation (when estimating the probability of an event of 

type "K", in the general case, one can limit oneself to n 

= 4: aviation accidents without human casualties, seri-

ous aviation incidents, aviation incidents, precursors of 

aviation incidents). 

The probability of the event "K" for each i-th event 

of the y-th type is expressed through the conditional 

probability: 

 

. ( . ) ( / . )P ij P Aij P A Aij    (6) 
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where ( . )P Aij  is the probability of the i-th 

aviation event of the j-th type in flight; 

( / . )P A Aij  - the probability of the event "K", 

provided that the event ( . )Aij  took place (happened). 

As applied to the aircraft operator, the practical 
quantitative assessment of the level by the probability 
of an event of type “K” in flight provides for the assess-
ment of the probability of an event “K” for the entire 
set of aviation events that took place in the estimated 
period. Flights performed by an aircraft operator with-
out accidents turn out to be absolutely safe, which, of 
course, is not true. Therefore, if the airline does not 
have aviation events of any type in the estimated period 
(first of all, types “K” and “Av”), the probability of an 
event that is possible (not impossible), but not observed 
in the estimated period, can be determined by the for-
mula [10]: 

 

P=1- 1-B    (7) 

 
where B confidence probability with which the 

estimation is performed, in the field of flight safety it 
is advisable to perform the estimation with B = 0.95. 

When a posteriori estimating the probability of an 
event of the type "K" for the estimated period of flight 

operation (month, quarter, year, ...), as ( . )P Aij  one 

should use the statistical probability of the aviation 

events ( . )P Aij  or their frequency of manifestation 

(the number of events related to the number of flights 
performed). 

6. Conclusions 
Thus, it is possible to draw the following conclu-

sions: 
1) a significant increase in the reliability of 

estimating and predicting the level is achieved by 
spectral analysis of statistical data with the construction 
of a histogram of the frequencies of the distribution of 
estimates of the probability of incidents; 

2) the effectiveness of using the apparatus of 
statistical and spectral analysis is obvious when using 
indicators that reflect the frequency of aviation events, 
but not indicators such as "aircraft event flight" and 
"number of flights performed per aviation event"; 

3) during estimating the probability of aviation 
events that did not take place, due to the flight 
parameters exceeding operational limits, it is advisable 
to use the apparatus of extreme statistics; 

4) the unity of the approach to assessing the 
acceptability of the accident risk at the state and 
corporate levels is achieved by using the method of 
indirect estimation of the frequency of accidents, the 
initial position of which is a reliably established high 
correlation of quantitative ratios in the hierarchy of 
aviation events of varying severity; 

5) conditional probability of the transition of an 
aviation event from a type with less to a type with more 
severe consequences depends to a large extent on 
causal factors; 

6) the ratio of the causal factors of aviation events 
is variable, largely dependent on the degree of 
development and level of maintenance in aviation, and 
therefore requires correction with a frequency of no 
more than 5 years; 

7) in case of insufficiency of statistical data in the 
airline, it is advisable to use the method of expert as-
sessments. 
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря на то, что после создания электронной вычислительной машины первого поколения (1950 

год) в развитии ее элементной базы произошел существенный сдвиг, то аналогичного явления в машинной 

информационной технологии не наблюдается. Машина, по-прежнему обрабатывает числа в битах. В ста-

тье объясняется, что такое поколение вычислительных машин, и приводится вариант внутренней матема-

тики машины второго поколения. Излагается путь дальнейшего развития этой научно-технической от-

расли по поколениям, для чего формулируются проблемы, решение которых позволяют его осуществить.  

ABSTRACT 
Despite the fact that after the creation of the first generation computer (1950), a significant shift occurred in 

the development of its element base. A similar phenomenon in machine information technology is not observed. 

The machine still handles numbers in bits. The article explains what a generation of computers is, and provides a 

variant of the internal mathematics of a second generation machine. The way of further development of this sci-

entific and technical branch by generations is outlined. The solution of formulated in this article problems allows 

its implementation. 

Ключевые слова: кибернетика, физика, ботаника, биология, проблема, задача, фундаментальная 

наука, теория, знания, явление, эмерджентный, исследование. 

Keywords: cybernetics, physics, botanic, biology, problem, task, fundamental science, theory, knowledge, 
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В Вычислительной технике (ВТ), вот уже не 

одно десятилетие, находится неразрешенная про-

блема создания электронных вычислительных ма-

шин (ЭВМ) нового (второго) поколения. В настоя-

щей статье рассмотрим некоторые аспекты такой 

ситуации, сложившейся в одной из самых востре-

бованных современной цивилизацией технологии. 

Для чего, вначале, разберемся в отличительных 

чертах ЭВМ по поколениям. Известно, что любой 

отрасли человеческой деятельности, в ее развитии, 

присущ обязательный переход от одних средств 

(изделий) к последующим с принципиально но-

выми свойствами, которые принято относить уже к 

очередному их поколению. Этот переход стимули-

руется желанием иметь в своем распоряжении из-

делие с усовершенствованными свойствами. Са-

мый простой прием при их создании, широко рас-

пространенный, и не замысловатый, состоит в 

многоразовом использовании уже полученных ра-

нее научно-технических результатов. Тогда, при 

достижении определенного порога их накопления в 

проектируемом изделии появляются новые свой-

ства. Это явление получило название перехода ко-

личественных накоплений в новое качество. При-

чем, обратим внимание на то, что возникшие свой-

ства рассматриваемого изделия, не являются 

аддитивной суммой свойств исходного накаплива-

емого материала. Явление, вызывающее новое 

свойство в изделии, приобретает, настолько, необъ-

яснимый характер, настолько, неразрешимую про-

блему при попытках раскрытия ее сущности, что 

его очень часто стали относить к нематериальным 

проявлениям природы, порожденным мировоззре-

нием идеализма. Та часть работников науки, кото-

рая свой труд пытается строить на материалистиче-

ском базисе, в двадцатых годах прошлого столетия, 

это необычное явление назвала появившемся, т.е. 

эмерджентным. После чего, странная загадоч-

ность природы, в их понимании, исчезла. Иными 

словами, обозначив появившееся явление новым 

словом, а тем более употребляя, при этом, еще и 

иностранный его перевод (эмерджентный), отме-

ченные выше работники посчитали, что, рассмат-

риваемая проблема в материалистическом ее разре-

шении выполнена. Конечно, этот вывод с поиском 

истины ничего общего не имеет. Ведь, все равно, 

осталась и остается неразрешенной ПРОБЛЕМА 

№1 объяснения известнейшего явления в природе 

перехода количественных накоплений в новое ка-

чество. 

Кроме накопления вещественных образований 

в создаваемом новом изделии в процессе развития 

может иметь место также их раздробление (измель-

чение), и тогда появляются материальные системы, 

свойства которых, как и при их интеграции, обла-

дают качествами, не нашедшими в современной 
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науке объяснения. Более того, это явление в науч-

ной среде познания природы, даже, не стоит в пред-

мете исследований любой науки. А ведь, процесс 

уменьшения материальной субстанции, также, как 

и при ее увеличении (интеграции) в трехмерном 

пространстве и во времени, не передает ее свойства 

полученной измельченной частице. То есть, каче-

ства порожденного вещества не следуют из свойств 

материальной субстанции, которая измельчается. 

Их, просто относят к материальным образованиям, 

характеризуемым своими объемами и энергетиче-

ским «наполнением» планковских размеров. В этом 

случае возникает аналогичная ситуация, когда 

уместно воспользоваться словом эмерджентное. 

Иными словами, на повестке дня сегодня стоит 

ПРОБЛЕМА №2 объяснения свойств, появив-

шихся в природе частиц, в результате раздробления 

(измельчения) материальной субстанции в ограни-

ченном объеме и времени. Следует заметить, что 

разрешение этой проблемы имеет не менее важное 

значении для научно-технического прогресса, 

нежели разрешение аналогичной проблемы, но при 

накоплении материальной субстанции. Особенно, 

ее разрешение актуально в ВТ, когда разработчики 

средства обработки информации пытаются создать 

аппаратуру все меньших и меньших размеров. 

Опыт научно-технического прогресса показал, 

что создание изделия нового поколения в любой от-

расли, в том числе и в развитии ВТ, должно сопро-

вождаться разрешением проблем. Известно, что в 

научной работе, кроме этого вида поиска истины, 

имеют место еще и решения задач. Тогда, чтобы со-

средоточить внимание ученого на проблеме, а не на 

задаче, требуется установить их разницу между со-

бой. Известно, что решение последней суще-

ственно проще, нежели, разрешение проблемы [1], 

и это объясняется тем, что для задачи, в той от-

расли, которую она представляет (физика, химия, 

кибернетика и т.п.) необходимые знания уже име-

ются. Приведем пример из развития ЭВМ, в кото-

ром, весьма часто, применяется повторное исполь-

зование полученных ранее результатов ВТ. Так, в 

процессе освоения физики электромагнитных явле-

ний создавались все новые и новые варианты эле-

ментной базы машин, которые обеспечивали рост 

их быстродействия, а также уменьшали размеры и 

потребляемую мощность электроэнергии. Если в 

первых электронных средствах использовалось 

одно устройство, реализующее арифметические 

операции над парой действительных чисел, так 

называемое арифметическое устройство, то такую 

машину стали относить к однопроцессорной ЭВМ. 

По мере освоения информации из физики, особенно 

в области электроники полупроводников, удалось 

создавать изделия, содержащие несколько указан-

ных арифметических устройств, и это привело к по-

вышению их быстродействия. Тогда такие изделия 

стали относить уже к многопроцессорным ЭВМ. 

Несложно заметить, что для их создания, в распо-

ряжении специалистов было достаточно знаний, 

которые «перекочевали» из физики в раздел кибер-

нетики, обозначенный вычислительной техникой. 

Иными словами, при переходе от однопроцессор-

ных ЭВМ к многопроцессорным, их проектиров-

щикам вполне достаточно было решать задачи, а не 

проблемы. Это классический пример решения за-

дач в развитии ВТ, и упреждая дальнейшее изложе-

ние материала, показывает, что при этом, не появи-

лись вычислительное средства нового поколения. 

Как было уже отмечено, для решения задач в 

конкретной отрасли науки вполне достаточно зна-

ний, а вот, что касается проблемы, то в ней, наобо-

рот, необходимые знания отсутствуют, и тогда при-

ходится «заглянуть» в «соседнюю» фундаменталь-

ную науку, из которой извлечь недостающую 

информацию для ее разрешения. Особо подчерк-

нем, что поиск такой «соседней» науки и отыскание 

в ней востребованной конкретным научно-техниче-

ским развитием информации представляет собой 

тоже ПРОБЛЕМУ, и, причем, не одну. Их пере-

чень можно упорядочивать таким образом, чтобы 

впереди номера конкретной проблемы стояла 

буква, обозначающая соответствующую фундамен-

тальную науку. Например, для физики номер дол-

жен начинается с Ф№ . . ., а для химии с Х№ . . . и 

т.п. Конкретный пример такой нумерации будет ис-

пользован в настоящей статье при исследовании 

развития ВТ. 

При создании материальных средств нового 

поколения разрешение проблем не ограничивается 

объяснением того, как влияет на новое изделие уве-

личение, либо уменьшение уровня использования 

уже известных научно-технических достижений, 

т.е. разрешение ПРОБЛЕМЫ №1 и ПРОБЛЕМЫ 

№2. Весьма часто, приходится разбираться во вли-

янии на создаваемое изделие взаимосвязи двух, а то 

и большего числа, участвующих в накоплении раз-

новидностей аппаратурных решений, а также ин-

формационных технологий, по которым оно 

должно работать. Если изменения уровней, указан-

ных аппаратурных и информационных накоплений, 

различны, то в рассматриваемом развитии может 

возникнуть ПРОБЛЕМА их согласования, кото-

рую обозначим под №3.  

Покажем указанную выше ситуацию на при-

мере создания ЭВМ нового поколения. Известно, 

что в середине двадцатого века человечество столк-

нулось с острой потребностью в быстрых и точных 

расчетах, которые, на используемых в то время вы-

числительных средствах, практически, нельзя было 

получить. Дело в том, что в них числовая обра-

ботка, прежде всего, тормозилась медленными ме-

ханическими операциями. Ведь, требуемые рас-

четы влекли за собой значительный рост количе-

ства, используемых механических калькуляторов, 

непомерное увеличение ручного труда для подго-

товки исходных данных и реализации самого про-

цесса вычислений. По своей сути, дальнейшее при-

менение стандартной, на то время техники вычис-

лений, для обеспечения научно-технического 

прогресса, было существенно недостаточным. Та-

ким образом, возникла проблема в поиске аппара-

турного и алгоритмического базиса для создания 

принципиально новых вычислительных средств, в 

которых рассмотренные выше трудности были бы 
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устранены. Сам этот процесс в развитии ВТ, и есть 

переход от одного поколения вычислительных ма-

шин к более новому - прогрессивному. То есть, в 

изделии нового поколения должна устранится ту-

пиковая ситуация, сложившаяся в старом, согласно 

которой с ростом количества используемой аппара-

туры практически не ощущаются желаемые удоб-

ства: повышение производительности вычисли-

тельного средства, упрощение алгоритма общения 

пользователя с ним.  

Чтобы увеличить скорость выполнения опера-

ций над числами потребовалось ученым «загля-

нуть» в физику электричества и магнетизма, и при-

ступить к разрешению ПРОБЛЕМЫ Ф№1 для со-

здания более быстродействующей элементной базы 

уже принципиально новой электронной аппара-

туры средств ВТ. Одновременно с этим, аналогич-

ным образом, пришлось обратится и к математике 

в поисках абстрактных знаний, позволивших разра-

ботать новую машинную технологию манипулиро-

вания с числовой информацией в самых минималь-

ных ее единицах – битах. Это открытие в вычисли-

тельном машиностроении в различных кругах 

научно-технического общества было оценено не 

сразу. Известно, что впервые в Советском Союзе, в 

Киеве, одновременно с американскими учеными, в 

1950 году была создана универсальная ЭВМ – Ма-

лая Электронная Счетная Машина (МЭСМ). Если 

на подобную работу в Соединенных Штатах Аме-

рики были привлечены 13 основных исполнителей, 

200 техников и большое количество рабочих, то в 

Киеве, вместе с главным конструктором МЭСМ 

Сергеем Алексеевичем Лебедевым, в течении двух 

лет ее создания, принимало участие 12 человек, ко-

торым помогали 15 техников и монтажников. 

Особо обратим внимание на то, что в первой элек-

тронной МЭСМ скорость выполнения арифметиче-

ских операций настолько была убыстрена, что мно-

гие вычислительные задачи, которые не могли быть 

разрешены на механических калькуляторах, в ней 

легко решались. Эта особенность МЭСМ ставит ее 

на первое место в последовательности поколений 

электронных вычислительных машин.  

После сборки и отладки МЭСМ С.А. Лебедев 

перебрался в Москву для разработки уже Большой 

Электронной Вычислительной Машины (БЭСМ), а 

киевский коллектив разработчиков приступил к со-

зданию Специализированной Электронной Счет-

ной Машины (СЭСМ). Ее главным конструктором 

стал Зиновий Львович Рабинович - бывший заме-

ститель С.А. Лебедева. Оказывается, при разра-

ботке МЭСМ удалось обнаружить, что для практи-

ческих целей ее универсальность излишняя. Доста-

точно обеспечить в ней выполнение ограниченного 

круга операций, которые превалировали в вычисли-

тельных алгоритмах, предназначенных для реше-

ния на то время актуальных задач, и тогда проекти-

рование и изготовление такой машины будет суще-

ственно упрощено и удешевлено. То есть, 

практически, вместо универсальной машины сле-

дует строить специализированную машину. Иссле-

дования показали, что в ней, в качестве машинных, 

достаточно остановится, всего лишь, на операциях 

над матрицами и векторами. Однако, создать такую 

специализированную машину в Киеве не удалось. 

Причину тому следует установить историкам. В 

нашем же случае стоит задача определить перспек-

тивность идеи организации вычислительного про-

цесса в специальных операциях, которые были 

предусмотрены в СЭСМ. 

З.Л. Рабинович, после организации в Киеве 

Виктор Михайловичем Глушковым института ки-

бернетики, перебрался в него в качестве заведую-

щего отделом, где продолжал поиски вариантов 

внутренней (машинной) математики, позволившей, 

при ее реализации, повысить и быстродействие, и 

эффективность вновь создаваемых ЭВМ. То есть, 

если первая в мире МЭСМ в качестве своей внут-

ренней машинной технологии обработки информа-

ции использовала арифметику действительных чи-

сел, представленных в двоичной системе счисле-

ния, и таким образом являла собой ПЕРВОЕ 

поколение ЭВМ, то коллектив отдела З.Л. Рабино-

вича стремился предложить конструкторам новую 

машинную информационную технологию уже для 

последующих (второго, третьего и т.д.) поколений 

машин.  

Особо подчеркнем, что такой круг поиска ма-

шинных технологий в институте кибернетики был 

и есть очень важной составляющей предмета иссле-

дований науки кибернетики. Приведенное выше 

утверждение отражает центральную часть того, чем 

должна заниматься эта наука двадцатого века [2]. 

Оно, особенно, актуально на современном этапе 

развития, когда со стороны разработчиков перспек-

тивных средств ВТ постоянно исходят требования 

новой информационной технологии, которая орга-

нически была бы согласована с аппаратурой, ис-

пользующей элементную базу нано-уровня суще-

ствования материи. В работе [2], по-новому, обос-

новывается предмет исследований кибернетики, 

центральная часть которого отводится информаци-

онной технологии, заложенной природой в есте-

ственный интеллект, и которую целесообразно ис-

пользовать при создании средств обработки инфор-

мации нового поколения. Такое обоснование 

предмета исследований фундаментальной есте-

ственной науки кибернетики следует из известного 

способа формулирования предмета исследований 

всех фундаментальных естественных наук, которые 

положены человечеством в основу познания при-

роды. А именно, в [2] открыт всеобщий ЗАКОН 

№1 ПРИРОДЫ, который отражает структуру рас-

пределения материи в пространстве и во времени, 

характерные формы которой отведены в качестве 

предметов исследований для основных фундамен-

тальных наук. В их качестве выступают: физика, 

химия, ботаника, биология, а также фундаменталь-

ная наука ответственная за познание формы мате-

рии, в которой природой размещен естественный 

интеллект. С точки зрения автора статьи [2] в каче-

стве такой науки должна выступать 

КИБЕРНЕТИКА.  

В настоящей работе употребляются такие по-

нятия, как физика, химия, ботаника, биология, ки-
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бернетика, а также математика. В языке современ-

ной научной сферы эти понятия имеют различное 

значение. Чтобы содержание настоящей статьи од-

нозначно рассматривалось попробуем уточнить их 

в соответствии с естественной наукой, которой по-

священа работа. Действительно, сегодня в научных 

кругах физика, химия, кибернетика, и т.п. счита-

ются точными науками [3]. В тоже время, известно, 

что, в качестве исходной исследуемой в них инфор-

мации, выступают результаты измерений живыми 

организмами и не живыми приборами, точность из-

мерения в которых далека от истины. В результате 

и науки, отнесенные к точным в [3], не могут быть 

точными. Среди научных работников распростра-

нено мнение, что математика и кибернетика явля-

ются формальными науками [4]. Во-первых, кибер-

нетика предназначена для познания в природе та-

кой формы существования материи, как 

естественный интеллект, и по этой причине, да-

леко, не является, какой-то там, формальной, а при-

надлежит к разряду естественных наук [2]. В про-

цессе познания исследователю приходится иметь 

дело с далеко не точными данными, и эта их осо-

бенность, очень часто, препятствует раскрытию 

тайны природы. Тогда, приходится абстрагиро-

ваться от неточных исходных данных, и проводить 

исследования над информацией, недостаточно от-

ражающую истину. Такие данные принято отно-

сить к абстрактным, а научный аппарат, в котором 

они исследуются абстрактной наукой математикой. 

Поскольку этот аппарат включат в себя довольно 

широкий круг данных, взаимосвязь между кото-

рыми не всегда одинаковая, то математику относят 

к фундаментальной науке, объединяющей другие 

абстрактные формы исследований, а именно логи-

ческие, статистические, вероятностные, и т.п. Еще 

раз подчеркнем, физика и кибернетика в настоящей 

работе рассматриваются как фундаментальные 

естественные науки, а математика, как абстрактная 

фундаментальная наука. 

И снова «вернемся» в отдел З.Л. Рабиновича 

института кибернетики (г. Киев), в котором про-

должались фундаментальные работы по развитию 

вычислительного машиностроения, начатые С.А. 

Лебедевым и его коллективом, еще при разработке 

МЭСМ, в области реализации специализированных 

матричных операций, которые должны были ис-

пользованы в будущей, но не созданной СЭСМ. 

Если МЭСМ представляла собой первое поколе-

ние электронных средств ВТ, то в этом же отделе 

З.Л. Рабиновича вначале восьмидесятых годов про-

шлого столетия под научным руководством акаде-

мика В.М. Глушкова была разработана принципи-

ально новая информационная машинная техноло-

гия, уже второго поколения вычислительных 

машин [5]. Эта технология появилась в результате 

использования математического аппарата алгебр, с 

помощью которого доказано, что проектируемая в 

свое время СЭСМ является, по своим функциональ-

ным возможностям, универсальной вычислитель-

ной машиной. То есть, ее набор машинных опера-

ций позволял решать все задачи, предназначенные 

для МЭСМ. И таким аппаратом в математике ока-

залось регулярное матричное представление. По 

существу, этот аппарат позволил, с одной стороны, 

выполнить постановку фундаментальной 

ПРОБЛЕМЫ №3 развития ВТ, и, с другой, ее раз-

решить. И таким образом предложить машинную 

алгебру для создания ЭВМ второго поколения.  

Попытаемся, более подробно показать разре-

шение этой проблемы. Напомним, ее постановка 

обращает внимание на противоречие, имеющее ме-

сто в течении развития рассматриваемой отрасли 

науки, между увеличением количества используе-

мой аппаратуры в вычислительном средстве и от-

сутствием адекватного ему накопления количества 

информации в единицах, посредством которых 

описана технология обработки в нем. Иными сло-

вами, если аппаратура в многопроцессорной си-

стеме составлена из микросхем с высоким уровнем 

интеграции полупроводников, то программа, вы-

полняемая в ней, по-прежнему, представлена в са-

мых минимальных информационных единицах – 

битах. Таким образом, разрешение рассматривае-

мой проблемы требует в процессе развитии ВТ 

устранить указанное выше противоречие. Логика 

исследований в таком случае подсказывает найти 

единицу измерения информации, в элементах кото-

рых вычислительный процесс в создаваемой ма-

шине не усложнялся бы, а, наоборот, упрощался. 

Как уже отмечалось в математике для исследо-

вания различных числовых совокупностей создан 

раздел алгебр, в котором они объединяются, по-

средством операций над ними, в различные число-

вые множества, обозначаемые алгебрами. Напри-

мер, в одном случае, множество числовых векто-

ров, с помощью специальных операций, 

объединяется в алгебру полиномов, а, в другом, уже 

с помощью других операций, в алгебру рядов 

Фурье. Аналогичным образом образуются и другие 

алгебры векторов, составленных из чисел. Напри-

мер, алгебры действительных и комплексных чи-

сел, алгебра кватернионов, различные алгебры ги-

перкомплексных чисел, сформированные по проце-

дуре удвоения Кэли-Диксона, и, наконец, сама 

алгебра матриц. Если эти алгебры подчинены свой-

ствам линейности, ассоциативности, и универсаль-

ности, то они имеют регулярное матричное пред-

ставление. То есть, могут быть представлены в мат-

ричном виде и, тогда, такое представление 

подчиняется операциям алгебры матриц. Указанная 

особенность таких алгебр, позволяет наглядно ис-

следовать их в матричном виде, в том числе, и в вы-

числительной машине, команды которой соответ-

ствуют операциям алгебры матриц. Особенно, это 

перспективно для алгоритмов обработки информа-

ции в элементах той, либо иной алгебры, не обяза-

тельно матричной. Ведь, в этом случае, исходные 

данные, предназначенные для вычисления в немат-

ричной форме на входе в матричную машину пре-

образуются в матричные операнды, и дальнейшее 

выполнение алгоритма над ними осуществляется в 

матричных командах. Такой способ обработки ин-

формации существенно упрощается в предлагае-
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мой матричной машине, и его эффективность зави-

сит от порядка матриц, которым обеспечивается 

свойства машинных. Приведенный выше прием 

представления различных алгебр в матричном виде 

позволяет задавать любой числовой алгоритм, для 

его реализации в предложенной выше «матричной» 

машине. Иными словами, алгоритмы вне машины 

могут быть заданы в сложных структурах данных, 

т.е. более крупных данных нежели бит. Иными сло-

вами, в предложенной машинной матричной техно-

логии, заложено увеличение количества информа-

ции в ее единицах, с помощью которых она реали-

зуется. Таким образом, приведенный выше прием 

разрешает проблему №3, и позволяет создавать 

ЭВМ следующего второго поколения, элементная 

база которого реализована в микросхемах. Еще раз 

подчеркнем, что в такой машине рост аппаратур-

ных решений не ограничивается возможностями 

представлением в ней программы решения задач. 

Приведенная выше матричная машина в ходе раз-

вития ВТ не была создана, а ведь ее аппаратурные 

и алгоритмические особенности были предложены 

В.М. Глушковым и автором настоящей статьи еще 

в 1981 году. Однако, несмотря на это, актуальность 

реализации матричной машины на современном 

этапе развития не снижается.  

Кроме того, следует обратить внимание еще и 

на то, что сегодня в развитии элементной базы фи-

зика «предлагает» знания существования материи 

на нано-уровне. И, тогда, появляются новые воз-

можности в создании средств обработки информа-

ции за счет использования уже иной машинной об-

работки информации, которая должна «органиче-

ски» быть связана с возможностями дальнейшего 

измельчения элементов аппаратуры. Судя по всему, 

эту технологию следует искать в существовании 

материи в виде естественного интеллекта и не обя-

зательно того, который присущ человеку. 

Подводя итоги настоящей статьи, обратим 

внимание на то, что в ней раскрыты секреты разви-

тия ЭВМ по поколениям. А именно показано, что 

одно поколение машин отличается от последую-

щего, кроме использования совершенно новой эле-

ментной базы, также и новой технологией, поло-

женной во внутреннюю обработку информации со-

здаваемой машины. Такая технология должна мак-

симально быть приспособлена к особенностям 

новой аппаратуры. Выполнена постановка и разре-

шение проблемы создания машины второго поко-

ления ЭВМ, т.е. предложены направления создания 

аппаратуры и согласованной с ней технологии об-

работки информации в ней. Сформулированы важ-

нейшие проблемы перед физикой в области разре-

шения перехода количественного накопления, по-

лученных ранее научных результатов, в новое 

качество создаваемого изделия. А также, про-

блемы, которая возникает в аналогичном случае, но 

только, при раздроблении материальной субстан-

ции. Сформулированы проблемы, имеющие место 

при поисках материального распределения материи 

для нахождения новой элементной базы средств об-

работки информации. 

 

Литература 
1. Вышинский В.А. Проблемы и задачи в на-

учных исследованиях. Sciences of Europe № 67, 

(2021). 

2. Вышинский В.А. О предмете исследований 

кибернетики. Sciences of Europe №74, (2021). 

3. Ярлин А.А. “Золушка” становится прин-

цессой, или место биологии в физике. “Экология и 

жизнь” №12 (2008). 

4. https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfW

MD_Q1846R-

yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaT

Q/I-

nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjj

BrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5

Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC

1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2

J1Yi?lang=ru 

5. Вышинский В.А., Рабинович З.Л. О созда-

нии высокопроизводительных ЭВМ, работающих в 

алгебре матриц. Автоматика – 1983. – С.80-84. 

 

  

https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru
https://secureurl.ukr.net/linkfilter/gkO8EfWMD_Q1846R-yijfcdH5nw/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMllCOExaTQ/I-nS2OvPxtEw9pB173GCsT7PzLrDiXvmjjobc0qWmjjBrWB9eAXBo8pf5FPit4CqdtSV1sh1AEgJc4vI7TF5Akzz5yPcu1296ngYvtarfPwc9wKvmS8IA6yG0lCBC1VPRmq8TECYPYHCxJFPZr_ekg:XDgI6FwByUq2J1Yi?lang=ru


Sciences of Europe # 89, (2022)  53 

ОЛИГОМЕРИЗАЦИЯ ОЛЕФИНОВ НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ АЛЮМОХЛОРИДНЫХ 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Гусейнова Г.А. 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азер-

байджана, главный научный сотрудник, доктор технических наук 

Алиева Н.М. 
Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азер-

байджана, ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук 

Баку 

 

 

OLIGOMERIZATION OF OLEFINS ON MODIFIED ALUMINO CHLORIDE CATALYTIC 

SYSTEMS 

 

Huseynova G. 

Institute of Petrochemical Processes Named after Acad. Y.H. Mamedaliyev of Azerbaijan National Acad-

emy of Sciences, chief scientist, doctor of Technical Sciences 

Aliyeva N. 

Institute of Petrochemical Processes Named after Acad. Y.H. Mamedaliyev of Azerbaijan National Acad-

emy of Sciences, leading researcher, PhD in Chemical Sciences 

Baku 

 

 

АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты олигомеризации пропилена, пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фрак-

ций на каталитических системах на основе металлического алюминия и четыреххористого углерода 

(Al+CCl4) и на основе AlCl3 с модифицирующими добавками в виде металлического Mg и хлористых солей 

MgCl2, NiCl2, CuCl2. Полученные олигомеры отличаются фракционным и структурным составами, моле-

кулярно-массовым распределением и физико-химическими свойствами. Ароматические структуры в оли-

гомерах не выявлены. 

После ректификации олигомеров олефинов могут быть получены основы масел с различным уровнем 

вязкости. Фракции олигомеров, выкипающие до 300-320оС могут быть использованы в качестве топлив. 

ABSTRACT 
The results of oligomerization of propylene, propan-propylene and butan-butylene fractions in catalytic sys-

tems based on metallic aluminum and carbon tetrachloride (Al+CCl4) and based on AlCl3 with modifying additives 

in the form of metallic Mg and chloride salts MgCl2, NiCl2, CuCl2 are presented. The obtained oligomers differ in 

their fractional and structural compositions, molecular mass distribution, and physic-chemical properties. No aro-

matic structures were detected in the oligomers. 

After rectification of olefin oligomers, oil bases with different viscosity levels can be obtained. Fractions of 

oligomers boiling down to 300-320oC can be used as fuel. 

Ключевые слова: олигомеризация, олефины, катализаторы, модификаторы, фракции, масла. 

Keywords: oligomerization, olefins, catalyst, modifier, fractions, oils. 

 

Олигомеризация олефинов является одним из 

наиболее перспективных методов синтеза экологи-

чески безвредных компонентов масел и моторных 

топлив. Для процессов олигомеризации низших и 

высших олефинов применяются различные катали-

тические системы. В зависимости от целевого 

назначения получаемых продуктов – топливных 

или масляных фракций - используются различные 

катализаторы и олефиновое сырье процесса олиго-

меризации. Для получения олигомеров, содержа-

щих масляные фракции, наиболее известным явля-

ется хлорид алюминия и его комплексы с аромати-

ческими и хлорсодержащими углеводородами [1-

3].  

В последнее время в процессах олигомериза-

ции широко используют цеолитсодержащие ката-

лизаторы. Однако, получаемые олигомеры в основ-

ном содержат бензиновые и дизельные фракции. 

Кроме того, олигомеры, получаемые на цеолитах, 

содержат значительное количество ароматических 

углеводородов. Так, на цеолите ZSM-5, модифици-

рованном металлами Zn, Ga, La, при олигомериза-

ции бутан-бутиленовой фракции получены бензи-

новые и дизельные фракции [4]. Олигомеризация 

фракции С4 в высокооктановые компоненты бензи-

нов проведена на различных образцах цеолитов ма-

рок БАК-70У, ИК-17М. КН-30. При этом при оли-

гомеризации на всех катализаторах в олигомере со-

держатся ароматические углеводороды [5]. 

Высококремнеземные цеолиты типа пентасилов 

ZSM-5, ZSM-11, ЦВМ, ЦВН и др. также способ-

ствуют образованию ароматических углеводородов 

[6]. 

При олигомеризации линейных α-олефинов 

изучен целый ряд гетерогенных систем на основе 

оксидов металлов, ионнообменных смол, кислот-

ных глин, цеолитов и мезопористых алюмосилика-
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тов [7,8]. Показано, что с увеличением соотноше-

ния Si/Al от 40 до 160 мезопористого алюмосили-

ката уменьшается концентрация кислотных цен-

тров на его поверхности, что способствует умень-

шению образования тримеров в сторону димеров 

децена-1. 

Цель данных исследований - получение олиго-

меров с максимальным содержанием масляных 

фракций и минимальным количеством ароматиче-

ских углеводородов для применения в качестве ос-

нов масел. 

В качестве катализаторов процесса олигомери-

зации пропилена, пропан- пропиленовой и бутан-

бутиленовой фракций применяли каталитические 

системы на основе металлического алюминия и че-

тыреххористого углерода с модифицирующими до-

бавками в виде металлического Mg и хлористых со-

лей MgCl2, NiCl2, CuCl2 [9]. Цель введения модифи-

каторов - получение олигомеров различного 

фракционного и структурного составов, молеку-

лярно-массового распределения и физико-химиче-

ских свойств. Кроме того, исследованы каталитиче-

ские комплексы с AlCl3, содержащие модифициру-

ющие добавки Mg и MgCl2. 

Процесс олигомеризации олефинов и олефи-

новых фракций проводили в автоклаве с мешалкой 

в интервале температур 30-100оС. Продолжитель-

ность реакции 1 час. Как показали исследования, 1 

часа бывает достаточно для достижения макси-

мальной конверсии олефинов и для получения 

наибольшего выхода олигомеров с высокой селек-

тивностью по масляным фракциям. При увеличе-

нии времени реакции происходит повышение вяз-

кости, молекулярной массы, плотности. Йодные 

числа при этом уменьшаются. Это, по-видимому, 

связано с перестройкой структуры олигомеров, т.е. 

образованием больших количеств третичных и чет-

вертичных атомов углерода в основной цепи олиго-

мера. В данном случае увеличивается вязкость уг-

леродных молекул, а йодные числа уменьшаются за 

счет сокращения двойных связей. При олигомери-

зации с использованием катализаторов на основе Al 

и CCl4 полученные катализаторы освобождали от 

избытка CCl4 путем сушки в токе азота и сухой по-

рошок добавляли в реактор в необходимом количе-

стве. 

Cостав газообразной фазы определяли хрома-

тографическим методом на хроматографе ЛХМ-80 

МД с насадкой APIZIOL. Расчет содержания ком-

понентов приведен на 100% компонентный состав. 

Спектроскопические исследования в инфра-

красной области (ИКС) проведены на спектрофото-

метре Specord-75-1L в интервале 600-4600 см-1 в 

виде слоя между пластинами KRS-5. 

При олигомеризации пропилена максимальная 

конверсия пропилена наблюдается при более низ-

ких температурах (табл.1) и концентрации катали-

затора 5%. При этом все образцы олигомеров про-

пилена содержали незначительные количества 

фракции, выкипающей до 300оС, - от 3,0 до 8,1%. 

Поскольку максимальная конверсия пропилена 

наблюдалась при температуре 30оС, то в таблице 1 

представлены в основном данные по олигомериза-

ции на модифицированных катализаторах при этой 

температуре. Наилучшие показатели по конверсии 

пропилена наблюдаются при олигомеризации на 

катализаторах, содержащих Mg и MgCl2. 

Олигомеры пропилена, полученные при 30оС, 

имели кинематические вязкости приблизительно на 

одном уровне и составляли в среднем 17-18 мм2/с 

при 100оС и 206-208 мм2/с при 40оС. Кинематиче-

ские вязкости олигомеров, полученных при 80оС, 

находились в пределах 5,2-6,0 мм2/с при 100оС. Как 

показали исследования, при олигомеризации про-

пилена на модифицированных углеродсодержащих 

алюмохлоридных катализаторах получены олиго-

меры, содержащие высоковязкие масляные фрак-

ции. 

Таблица 1 

Конверсия пропилена и фракционный состав олигомеров в зависимости от состава и концентрации ката-

лизатора, температуры олигомеризации 

 

Состав катализа-

тора 

 

Концентрация ка-

тализатора, % 

масс 

 

Температура олиго-

меризации, оС 

 

Конверсия 

пропилена, % 

Содержание фрак-

ций, % масс. 

До 

300оС 

Выше 

300оС 

Al+CCl4 3,0 

3,0 

3,0 

30 

50 

80 

50 

38 

26 

3,0 

8,1 

11,9 

97,0 

91,9 

88,1 

Al+CCl4+Mg 3,0 

3,0 

3,0 

5,0 

5,0 

30 

50 

80 

30 

80 

72 

47 

31 

78 

36 

5,8 

7,8 

12,1 

6,3 

12,5 

94,2 

92,2 

87,9 

93,7 

87,5 

Al+CCl4+MgCl2 3,0 

5,0 

30 

30 

76 

81 

3,8 

5,2 

96,2 

94,8 

Al+CCl4+NiCl2 3,0 

5,0 

30 

30 

54 

74 

1,8 

1,9 

98,2 

98,1 

Al+CCl4+CuCl2 3,0 

5,0 

30 

30 

58 

65 

2,8 

5,5 

97,2 

94,5 
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Олигомеризацию на данных катализаторах в 

пределах указанных температур проводили также с 

использованием пропан-пропиленовой фракции 

(ППФ) газов каталитического крекинга следую-

щего состава (% масс.): 65÷75 С3Н6, 24,8÷34,5 С3Н8, 

0,2÷0,5 С2Н4. При этом получены олигомеры с вяз-

костью приблизительно в этих же пределах, что при 

олигомеризации пропилена. Однако при этом кон-

версия пропилена была значительно ниже и состав-

ляла 58-65 % при температуре 30оС и концентрации 

катализаторов 5%. 

На катализаторах, содержащих Mg и MgCl2, 

наблюдалась также максимальная конверсия про-

пилена при олигомеризации. С повышением темпе-

ратуры конверсия пропилена снижалась. 

При олигомеризации пропилена на каталити-

ческом комплексе, содержащем при мольном соот-

ношении AlCl3 (1,0), C7H8 (3,0) и H2O (0,3) с моди-

фицирующими добавками Mg и MgCl2 конверсия 

пропилена составила 90-95%. Фракционный состав 

олигомера и его основные свойства представлены в 

таблице 2. Как видно, введение Mg в состав катали-

тического комплекса приводит к повышению лег-

кой фракции, выкипающей до 320оС, но увеличение 

его содержания от 2,0 до 5,0% незначительно вли-

яет на фракционный состав олигомера пропилена. 

Поэтому минимальное содержание Mg (2%) доста-

точно для ведения процесса с наименьшим содер-

жанием фракции олигомера, выкипающей до 

320оС. 

Таблица 2 

Влияние содержания Mg в составе каталитического комплекса на фракционный состав и свойства олиго-

меров пропилена 

Содержание 

Mg, % масс. 

Температура 

олигомеризации, оС 

Фракционный состав, оС 

ν50 М.м. Й.ч. Н.к.-

320 

320- 

420 
˃420 

0 

0 

0 

60 

80 

100 

16,4 

20,0 

29,9 

53,3 

54,0 

57,1 

30,3 

26,0 

13,0 

28,3 

24,7 

18,2 

455 

400 

350 

48 

56 

64 

2 

2 

2 

60 

80 

100 

32 

49 

41 

47 

48 

52 

21 

13 

9 

21,4 

16,8 

12,2 

390 

350 

330 

44 

58 

66 

3 

3 

3 

60 

80 

100 

31 

36 

38 

49 

52 

54 

20 

12 

8 

20,6 

16,2 

12,9 

380 

350 

330 

43 

60 

68 

5 

5 

5 

60 

80 

100 

32 

36 

38 

49 

53 

54 

19 

11 

8 

20,4 

16,0 

12,0 

380 

350 

330 

44 

60 

66 

 

Ведение MgCl2 в состав каталитического ком-

плекса и проведение олигомеризации на данном со-

ставе катализатора показало, что в этом случае оли-

гомер содержит большее количество высококипя-

щих фракций (˃420оС) в пределах 35-45%. При 

этом олигомеры пропилена отличаются более уз-

ким молекулярно-массовым распределением 

(ММР) и более упорядоченной структурой. 

Проведена олигомеризация бутан-бутилено-

вой фракции (ББФ) с содержанием бутенов 66,5% 

масс. (38,5% ∑ изо- и С4Н8-1, 28,0% С4Н8-2) на ка-

тализаторах на основе Al и CCl4. Исходный состав 

ББФ и состав ББФ после реакции олигомеризации 

при температуре 50оС, представленный в табл.3, 

показывает значительное уменьшение С4Н8-2-цис и 

транс-, особенно транс- на катализаторах с моди-

фикаторами. На всех модифицированных катализа-

торах наиболее эффективно происходит олигоме-

ризация С4Н8-2 транс, в меньшей степени С4Н8-2-

цис. На катализаторе с NiCl2 произошло полное пре-

вращение С4Н8-2-транс. В целом, превращение 

С4Н8-2-транс для катализатора с CuCl2 составило 

90-95%, с MgCl2 – 85-90%, с Mg – 90-92%. Для бу-

тена-2-цис этот показатель на 10-15% ниже. 

Таблица 3 

Состав ББф до и после олигомеризации при температуре 50оС 

 

Состав ББФ 

Содержание 

компонентов 

ББФ, % масс. 

Содержание компонентов ББФ после реавкции олигомеризации на ка-

тализаторах, % масс. 

 

Al + CCl4 

 

Al + CCl4 + 

CuCl2 

 

Al + CCl4 + 

NiCl2 

 

Al + CCl4 + 

MgCl2 

 

Al + CCl4 + 

Mg 

Изо-С4Н10 0,6 9,1 5,3 5,0 0,9 4,9 

∑ изо и 

С4Н8-1 
38,4 38,1 55,5 44,1 46,1 56,9 

н- С4Н10 30,0 34,8 33,8 45,2 43,0 33,3 

С4Н8-2-

транс 
10,4 43,5 0,4 - 1,2 0,8 

С4Н8-2-цис 17,6 11,0 4,1 5,6 6,0 3,3 

С5Н10-1 3,0 2,5 0,9 0,1 2,8 0,8 
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Фракционный состав олигомеров бутенов за-

висит от температуры олигомеризации и использу-

емого катализатора. Причем наибольшая конверсия 

олефинов наблюдается при температуре 30-50оС и 

концентрации катализатора 3-5%масс. Максималь-

ное количество фракций, выкипающих выше 

320оС, составляет 36-47%масс. на катализаторе без 

модификаторов и 50-53% масс. с CuCl2. Олигомеры 

бутенов, полученные на катализаторах с NiCl2, 

MgCl2 и Mg, содержат 12-21% масс. этой фракции и 

максимальное количество 43-47 % масс. фракции, 

выкипающей в пределах 250-320оС. 

Проведенная ранее олигомеризация ББФ с со-

держанием бутенов 40,47 %масс. [10] при темпера-

турах 30, 50 и 80оС показала, что на данных катали-

заторах происходит значительное уменьшение бу-

тенов с двойной связью в β-положении. Из всех 

олефинов наиболее активно вступают в реакцию 

цис- и транс-бутен-2. Такая тенденция обнаружена 

на всех катализаторах, приготовленных на основе 

металлического Al и CCl4 во всем исследованном 

диапазоне температур. Видимо этот катализатор 

действует избирательно, олигомеризуя в большей 

степени бутены с двойной связью в β-, чем в α-по-

ложении 

Основные свойства олигомеров бутенов, полу-

ченных на данных катализаторах при их концентра-

ции 3,0% и температуре 30 и 50оС, представлены в 

табл.4. 

Таблица 4 

Основные физико-химические свойства олигомеров бутенов 

Состав катализа-

тора 

Температура 

олигомериза- 

ции, оС 

Кинематическая вязкость, 

мм2/с, при 

Плотность 

при 20оС, 

кг/м3 

Показатель пре-

ломления при 

20оС 40оС 100оС 

Al + CCl4 30 79,8 14,2 815 1,4696 

50 72,3 12,7 812 1,4690 

Al + CCl4 + 

CuCl2 

30 98,4 18,5 823 1,4698 

50 86,6 16,2 820 1,4690 

Al + CCl4 + NiCl2 30 68,2 11,0 811 1,4685 

50 64,1 10,2 811 1,4678 

Al + CCl4 + 

MgCl2 

30 63,4 10,2 810 1,4672 

50 58,5 9,6 808 1,4664 

Al + CCl4 + Mg 30 46,7 6,9 804 1,4638 

50 38,8 6,0 800 1,4632 

 

Как видно из полученных данных, введение 

модификаторов в систему или увеличивает исход-

ную вязкость в случае с CuCl2 или уменьшает 

(NiCl2, MgCl2, Mg). Все полученные олигомеры мо-

гут использоваться для выделения из них фракций 

и получения основ масел с различным уровнем вяз-

кости. Фракции олигомеров, выкипающие до 300-

320оС, могут быть использованы в качестве топлив. 

При олигомеризации ББФ с содержанием бу-

тенов-2 в количестве 67,7% об. и бутена-1 2-3% на 

каталитическом комплексе с AlCl3 в диапазоне тем-

ператур 30-100оС выявлено незначительное влия-

ние температуры на конверсию бутенов-2. При ва-

рьировании температуры в этих пределах выход 

фракции олигомеров, выкипающих выше 300оС, 

также изменяется незначительно. При этом выход 

масляной фракции (выше 300оС) составляет 20-

25%. При увеличении содержания бутена-1 в со-

ставе ББФ до 18,0-18,5%  зависимость конверсии 

олефинов и фракционного состава олигомеров ста-

новится более существенной. 

Поэтому при олигомеризации ББФ эффек-

тивно использовать 2 катализатора. Олигомериза-

цию ББФ, содержащую большее количество буте-

нов-2, предпочтительно проводить с использова-

нием катализатора на основе Al и CCl4. Олигомери-

зацию ББФ с преобладанием бутенов-1 желательно 

проводить на каталитическом комплексе с AlCl3. 

ИК-спектры олигомеров, полученных на ката-

лизаторах с Mg (рис.1а), MgCl2 (рис.1б), NiCl2 

(рис.1в) имеют идентичный характер, но отлича-

ются интенсивностью полос. Повышенная частота 

маятниковых колебаний СН2-групп (780 см-1) на 

всех спектрах свидетельствует о низкомолекуляр-

ной природе продуктов олигомеризации. Слабые 

полосы поглощения ненасыщенных двойных свя-

зей проявляются в области 830, 890, 915, 970 см-1 и 

характеризуют внеплоскостные деформационные 

колебания олефиновых групп. Полосы 740, 

780,1010, 1120, 1150,1240,1380, 1460 см-1 относятся 

к присоединению бутиленовых звеньев и отлича-

ются по интенсивности. Эти области спектра харак-

теризуют валентные колебания связи С-Н. 

Фрагменты с диметильными радикалами у од-

ного атома углерода соответствуют полосе спектра 

2800-3000 см-1. Это свидетельствует о наличии три-

замещенных атомов углерода в основной цепи оли-

гомера бутенов. 
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Рис.1. ИК-спектры олигомеров бутенов, полученных на углеродсодержащих катализаторах Al + CCl4, 

модифицированных Mg (а), MgCl2(б), NiCl2 (в) 

 

Большая интенсивность и дуплетный характер 

полос в области 1380 и 1460 см-1, относящихся к де-

формационным колебаниям СН3-групп, свидетель-

ствует о разветвленности олигомеров. Спектры раз-

личаются соотношением (-СН2-) и (СН3-) групп, что 

заметно по интенсивностям полос 740, 780,1380, 

1460, 2800-3000 см-1. Различные интенсивности по-

лос на спектрах в области 830 и 890 см-1 указывают 

на различное соотношение винилиденовых и триза-

мещенных групп. Ароматические фрагменты не 

выявлены, следовательно на исследуемых катали-

заторах происходит олигомеризация бутенов без 

побочных реакций.  

Олигомеризация олефинов и олефиновых 

фракций газов каталитического крекинга на 

алюмохлоридных катализаторах с различными мо-
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дификаторами происходит с образованием олиго-

меров, отличающихся фракционным и структур-

ным составами, молекулярно-массовым распреде-

лением и основными физико-химическими свой-

ствами. Олигомеризация пропилена и ППФ 

наиболее эффективно происходит на алюмохло-

ридных комплексах. На углеродсодержащих 

алюмохлоридных катализаторах в большей степени 

олигомеризуются бутены-2, содержащиеся в ББФ. 

При олигомеризации ББФ на модифицированных 

алюмохлоридных комплексах с высокой конвер-

сией вступают в реакцию бутены-1. Ароматические 

структуры в олигомерах, полученных на исследуе-

мых катализаторах, не выявлены. 
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