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ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɡɨɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ
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ȼ. ȼ. ȱɜɥɽɜ, ɿɧɠ.2
ɇɇɐ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ» ɇȺȺɇ, ɦ. Ʉɢʀɜ

Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɦɨɞɭɥɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱ
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ
ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɩɨɜɫɬɶ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ʀʀ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɭ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɜɚɥɹɧɢɣ ɜɢɪɿɛ ɹɤɢɦ ɽ ɩɨɜɫɬɶ. ɋɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɜɟɰɶ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨʀ
ɜɨɜɧɢ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɬɨɜɚɪɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ
ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɝɪɭɛɚ ɜɨɜɧɚ, ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ, ɭɬɟɩɥɸɜɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ,
ɩɨɜɫɬɶ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ
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ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ
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ɇɇɐ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɇȺȺɇ, ɝ. Ʉɢɟɜ
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɝɪɭɛɨɣ ɲɟɪɫɬɢ ɜ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɨɜɟɱɶɟɣ ɲɟɪɫɬɢ ɜ ɜɨɣɥɨɤ.
ɂɡɥɨɠɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɲɟɪɫɬɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɟɺ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɟɟ ɜ ɜɚɠɧɨɟ ɜɨɣɥɨɱɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɣɥɨɤ.
ɍɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɟɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɜɟɰ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɨɞɭɥɟɣ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ ɲɟɪɫɬɢ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɬɨɜɚɪɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɜɢɞɟ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɨ, ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɝɪɭɛɚɹ ɲɟɪɫɬɶ, ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɨɣɥɨɤ, ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɞɭɥɶ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

Ɉɛɫɹɝɢ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨʀ ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɪɢɫ. 1) ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
3415 ɬ.
ɉɪɨɬɟ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɰɿɽʀ ɜɨɜɧɢ ɽ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɜɨɧɚ ɚɛɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɢɡɶɤɨɸ
ɰɿɧɨɸ, ɚɛɨ ɠ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɉɪɢ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɧɢɤɥɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɬɨɜɚɪɧɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ [1, 2]. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɭ
ɬɨɜɚɪɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɉɛɫɹɝɢ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨʀ ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ

Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɳɨɞɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɨɜɧɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ
ɧɚɩɪɹɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɪɭɛɨʀ, ɦɚɥɨɰɿɧɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ
ɬɨɜɚɪɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ (ɩɨɜɫɬɶ ɬɚ ɩɨɜɫɬɹɧɿ ɜɢɪɨɛɢ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ
ɭɦɨɜɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ [3-5].
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɚɥɨ
ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɩɨɜɫɬɶ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɥɹ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ [6]. Ɍɨɦɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɪɭɛɨʀ, ɦɚɥɨɰɿɧɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɬɨɜɚɪɧɭ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ,
ɦɚɸɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ.
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɜɟɱɨʀ
ɜɨɜɧɢ ɜ ɭɬɟɩɥɸɜɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɮɟɪɦ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɨɜɧɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ – ɨɞɧɚ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɝɚɥɭɡɟɣ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɝɪɭɛɨʀ, ɜ ɬɨɜɚɪɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ (ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɤɚɰɶɤɨʀ ɩɪɹɠɿ, ɜɨɜɧɨɜɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɜɨɜɧɨɜɢɯ
ɬɤɚɧɢɧ, ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɜɚɥɹɥɶɧɨ-ɩɨɜɫɬɹɧɨʀ ɿ ɤɢɥɢɦɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) – ɜɚɠɥɢɜɚ ɿ
ɨɞɧɚ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɨɜɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [7].
ɉɪɨɬɟ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɨɜɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɹɤ ɿ
ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ) ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɧɢɡɤɨɸ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ (ɞɨ 70%)
ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɨɜɟɰɶ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ ɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɧɢɡɶɤɚ
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɜɨɜɧɭ, ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɦɿɫɰɹ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ
ɬɨɳɨ. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɨɜɧɢ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɪɭɛɨʀ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɹɤɿɫɧɨʀ) ɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɧɟɜɢɝɿɞɧɢɦ.
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɪɿɛɧɨɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɜ
ɫɟɥɹɧɫɶɤɨ-ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ
ɧɢɯ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɚ ɬɨɜɚɪɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɜɧɢ (ɝɪɭɛɚ ɬɚ ɩɨɦɿɫɧɚ ɜɨɜɧɚ, ɛɚɝɚɬɨ ɞɟɮɟɤɬɧɨʀ,
ɡɚɫɦɿɱɟɧɨʀ ɣ ɤɿɡɹɱɧɨʀ) ɿ ɬɨɦɭ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɨɜɧɢ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɛɟɡɰɿɧɶ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɥɨɰɿɧɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɧɢɠɱɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɜɨɜɧɢ ɽ ɤɿɡɹɱɧɚ (ɤɥɸɧɤɟɪ). ȼɿɞ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚɤɨʀ ɜɨɜɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɽ ɞɨ 25%. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɢɯɨɞɭ ɦɢɬɨɝɨ
ɜɨɥɨɤɧɚ ɡ ɧɟʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5-17%. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɤɿɡɹɱɧɨʀ ɜɨɜɧɢ ɽ ɞɭɠɟ
ɡɚɬɪɚɬɧɢɦɢ ɿ ɬɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɜɢɝɿɞɧɢɦɢ [8]. Ɍɨɦɭ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤ
ɜɿɞɦɿɱɚɽ [9], ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ (ɰɟɯɿɜ) ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɪɭɛɨʀ ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ
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ɜ ɩɪɨɦɢɬɭ ɜɨɜɧɨɜɭ ɫɬɪɿɱɤɭ (ɞɥɹ ɩɨɜɫɬɿ ɱɢ ɜɚɥɹɧɨɝɨ ɜɡɭɬɬɹ) ɚɛɨ ɩɪɨɱɟɫɚɧɭ (ɫɥɿɜɟɪ ɿ ɬɨɩɫ)
ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɹɠɿ, ɧɚ ɤɨɜɞɪɢ ɬɨɳɨ) ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ.
ȼ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ 2007 ɪɿɤ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ 5 ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɚɛɪɢɤ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ
ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɜɧɢ (ɎɉɈȼ), 9 ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ 5 ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɩɪɢ
ɜɨɜɧɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ [10].
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɜɠɞɢ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɞɜɿ ɮɚɛɪɢɤɢ ɉɈȼ – ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɬɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ. ɁȺɈ
«ɏɚɪɤɿɜ-ɜɨɜɧɚ» ɿɦ. Ɇɚɧɭɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1875 ɪɨɰɿ ɹɤ ɮɚɛɪɢɤɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ
ɜɨɜɧɢ. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɜɚ ɦɢɣɧɨ-ɫɭɲɢɥɶɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɮɿɪɦɢ „Ɍɟɤɫɬɢɦɚ”
(ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ), ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨ ɬɨɧɤɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɜɨɜɧɿ – 2,3 ɬ/ɡɦɿɧɭ (ɤɪɨɫɛɪɟɞɭ
ɧɚ 1 ɬ ɛɿɥɶɲɟ). Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɮɚɛɪɢɤɢ ɉɈȼ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɱɟɪɟɡ
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜɨɜɧɢ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɦɚɥɢɯ ɰɟɯɿɜ
(ɦɨɞɭɥɿɜ) ɉɈȼ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɫɬɚɥɨ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ [11].
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [12, 13].
ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɫɟɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɨɜɧɢ, ɨɜɱɢɧ ɿ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ.
Ⱥɥɟ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɜɢɝɿɞɧɨɸ ɽ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɝɪɭɛɨʀ ɨɜɟɱɨʀ
ɜɨɜɧɢ, ɹɤɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɥɹɧɨɝɨ ɜɡɭɬɬɹ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɝɪɭɛɚ ɜɨɜɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɜɟɰɶ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɛɨɜɨɜɧɨɜɢɯ
ɩɨɪɿɞ: ɤɚɪɚɤɭɥɶɫɶɤɚ ɿ ɫɨɤɿɥɶɫɶɤɚ (ɫɦɭɲɤɨɜɿ), ɝɿɪɫɶɤɨ-ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ (ɜɨɜɧɨ-ɦɨɥɨɱɧɚ),
ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɚ (ɦ’ɹɫɨ-ɲɭɛɧɚ) ɬɚ ɤɭɪɞɸɱɧɿ (ɦ’ɹɫɨ-ɫɚɥɶɧɿ) ɜɿɜɰɿ Ʉɪɢɦɭ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ʀʀ
ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ ɩɨɦɿɫɿ ɜɿɞ ɬɨɧɤɨ- ɿ ɧɚɩɿɜɬɨɧɤɨɪɭɧɧɢɯ ɦɚɬɨɤ ɡ ɝɪɭɛɨɜɨɜɧɨɜɢɦɢ ɛɚɪɚɧɚɦɢ.
Ɇ.Ɏ. ȱɜɚɧɨɜ (1912) ɩɢɫɚɜ, ɳɨ ɝɪɭɛɨɜɨɜɧɨɜɚ ɜɿɜɰɹ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿ ɧɟɡɚɦɿɧɧɨɸ
ɬɜɚɪɢɧɨɸ ɭ ɫɟɥɹɧɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. ȼɨɧɚ ɞɚɽ ɫɟɥɹɧɢɧɨɜɿ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ [14].
ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɨɪɿɞ ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɝɪɭɛɚ ɜɨɜɧɚ ɜɿɞ ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɢɯ ɨɜɟɰɶ. Ɋɨɦɚɧɿɜɫɶɤɚ
ɩɨɪɨɞɚ ɨɜɟɰɶ ɛɭɥɚ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɜɟɡɟɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 1991 ɪɨɰɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɏȾɁȼȺ ȼ.Ɉ.
ɋɭɯɚɪɥɶɨɜɢɦ. ɐɿ ɜɿɜɰɿ ɩɨɥɿɟɫɬɪɢɱɧɿ ɿ ɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɿ (200-500%), ɲɜɢɞɤɨɫɬɢɝɥɿ, ɚ ɬɨɦɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɟɥɹɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ. ɐɟ ɫɟɥɹɧɫɶɤɿ ɜɿɜɰɿ ɿ ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɪɨɡɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɩɨ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɪɿɦ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɟɣ Ʉɪɢɦɭ ɿ Ʉɚɪɩɚɬ [15].
ȼɨɜɧɚ ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɢɯ ɨɜɟɰɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɩɭɯɭ (8095%) ɿ ɦɚɥɨ ɨɫɬɿ, ɨɫɬɶ ɤɨɪɨɬɲɢɣ ɜɿɞ ɩɭɯɭ ɜ 2-3 ɪɚɡɢ ɿ ɬɨɦɭ ɜɿɧ, ɩɿɞɩɢɪɚɸɱɢ ɩɭɯ, ɧɟ ɞɚɽ
ɣɨɦɭ ɡɜɚɥɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɜɱɢɧɿ.
ɉ.Ɇ. Ʉɭɥɽɲɨɜ (1925), ɪɨɡɞɿɥɹɸɱɢ ɜɫɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ ɝɪɭɛɭ ɜɨɜɧɭ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ,
ɧɚɡɢɜɚɜ ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɭ ɹɤ ɛɚɝɚɬɭ ɩɿɞɲɟɪɫɬɤɨɦ ɬɨɛɬɨ ɛɚɝɚɬɨɩɭɯɨɜɨɸ, ɜɨɜɧɭ ɫɦɭɲɤɨɜɢɯ
ɨɜɟɰɶ – ɦɚɥɨ ɩɭɯɨɜɨɸ. Ɍɨɦɭ ɬɟɩɥɨɡɚɯɢɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɜɱɢɧ ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɢɯ ɨɜɟɰɶ ɿ
ɜɚɥɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ʀɯ ɜɨɜɧɢ – ɧɟɩɟɪɟɜɟɪɲɟɧɿ.
ɉɪɨɬɟ, ɭ ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɿɹɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡ
ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɨɜɟɰɶ ɰɿɽʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɦ’ɹɫɚ, ɨɜɱɢɧ ɿ ɜɨɜɧɢ) ɬɚ ʀʀ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɢɯ ɨɜɟɰɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɰɟɯɢ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɜɱɢɧ ɿ ɜɨɜɧɢ ɭ ɯɭɬɪɨɜɿ, ɤɭɲɧɿɪɧɿ, ɜɚɥɹɥɶɧɿ ɬɚ ɜ’ɹɡɚɧɿ
ɜɢɪɨɛɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ
ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɝɨɬɨɜɿ ɬɨɜɚɪɧɿ ɜɢɪɨɛɢ (ɲɭɛɢ, ɤɨɠɭɯɢ, ɤɭɪɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɯɭɬɪɨɜɿ ɪɟɱɿ ɿ
ɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɨɞɹɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɚɥɹɧɤɢ ɬɚ ɩɨɜɫɬɶ) [16].
Ɉɜɟɱɚ ɜɨɜɧɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ, ɜɨɥɨɞɿɽ ɬɚɤɢɦɢ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɹɫɬɢɫɹ ɭ ɧɢɬɤɭ ɿ
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ɡɜɚɥɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɳɿɥɶɧɭ ɿ ɦɿɰɧɭ ɦɚɫɭ – ɩɨɜɫɬɶ (ɡɜɚɥɨɤ) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɹ ɿ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɜɨɜɧɨɜɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ ɥɭɫɨɱɤɚɦɢ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɨɜɧɢ ɞɨ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɹ – ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɚɥɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ - ɮɟɬɪ, ɩɨɜɫɬɶ (ɪɨɫ. - ɜɨɣɥɨɤ), ɜɚɥɹɧɤɢ ɿ ɛɭɪɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɭɠɟ ɤɨɪɨɬɤɭ ɿ ɧɢɡɶɤɨɹɤɿɫɧɭ ɜɨɜɧɭ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɿ ɨɞɧɟ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɟ ɜɨɥɨɤɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɪɿɜɧɹɬɢɫɹ ɡ
ɜɨɜɧɨɸ ɡɚ ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɹ. Ɂɜɚɥɹɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɨɞɧɟ ɡ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ
ɜɨɥɨɤɨɧ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɜɿɬɶ ɦɿɠ ɜɨɜɧɨɸ ɪɿɡɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɰɹ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ
ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ. ɍ ɬɨɧɤɨɪɭɧɧɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜɨɥɨɤɧɚ ɡɜɚɥɸɸɬɶɫɹ ɝɿɪɲɟ, ɭ
ɧɚɩɿɜɝɪɭɛɨʀ ɜɨɧɚ ɩɨɧɢɠɟɧɚ, ɚ ɜ ɝɪɭɛɨʀ-ɜɢɫɨɤɚ. ȼɢɫɨɤɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɜɚɥɹɧɨɫɬɿ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ
ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɡ ɧɟʀ ɞɭɠɟ ɳɿɥɶɧɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀʀ ɭɫɚɞɤɢ. Ⱦɨɛɪɢɦ
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɽ ɲɢɪɨɤɨ ɜɿɞɨɦɿ ɮɟɬɪɨɜɿ ɲɥɹɩɢ.
Ɉɞɧɚ ɿɡ ɩɪɢɱɢɧ ɡɜɚɥɹɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɭɫɚɞɤɢ ɜɨɜɧɢ – ɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ
ɦɿɠ ɤɟɪɚɬɢɧɨɜɢɦɢ ɥɚɧɰɸɝɚɦɢ. Ɂɜɚɥɹɧɿɫɬɶ ɜɨɜɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɢɫɬɭɩɢ ɚɛɨ ɡɚɡɭɛɥɢɧɢ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɜɨɥɨɤɨɧ (ɥɭɫɨɱɤɢ ɲɟɪɫɬɢɧɨɤ) ɡɱɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ,
ɩɨɤɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɜɨɥɨɤɧɚ ɧɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɸɬɶɫɹ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɳɿɥɶɧɭ ɬɤɚɧɢɧɭ. ɇɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɪɭɛɨʀ
ɜɨɜɧɢ ɡɜɚɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɬɨɜɳɢɧɚ ɜɨɥɨɤɧɚ, ɣɨɝɨ ɡɜɢɜɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ [17].
Ɂɜɚɥɹɧɿɫɬɶ ɜɨɜɧɢ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ,
ɞɿʀ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɫɢɥɢ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɜɨɜɧɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɪɭɛɿɣ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɡɜɚɥɹɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɟɝɤɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɨɜɫɬɹɧɿ ɜɢɪɨɛɢ:
ɩɨɜɫɬɶ, ɜɚɥɹɧɨɤ, ɤɨɲɦɢ, ɮɟɬɪ, ɬɨɳɨ [18].
Ȼɿɥɶɲ ɡɜɢɬɚ ɜɨɜɧɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɜɚɥɹɧɿɫɬɶ ɤɪɚɳɟ. Ʉɨɪɨɬɤɚ ɜɨɜɧɚ ɤɪɚɳɟ ɞɥɹ ɜɚɥɹɧɧɹ,
ɧɿɠ ɞɨɜɝɚ, ɩɪɨɬɟ ɜɢɪɨɛɢ ɿɡ ɜɨɥɨɤɨɧ ɜ 6-7 ɫɦ ɛɭɞɭɬɶ ɧɟ ɦɿɰɧɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɜɚɥɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɜɨɜɧɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 4,0-5,5 ɫɦ [19]. ɇɚɜɿɬɶ ɭ ɞɭɠɟ ɳɿɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɚɯ (ɮɟɬɪ,
ɩɨɜɫɬɶ) ɽ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɚ; ɱɢɦ ɬɨɧɲɟ
ɫɢɪɨɜɢɧɧɚ ɜɨɜɧɚ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɜ ɧɢɡɶɤɿɣ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɪɨɛɢ ɿɡ ɧɟʀ. ɐɹ
ɨɡɧɚɤɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɥɟɝɤɿɫɬɸ ɜɨɜɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɪɨɛɢɬɶ ɨɞɹɝ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ.
Ȼɿɥɶɲ ɝɪɭɛɿ ɿ ɦɟɧɲ ɟɥɚɫɬɢɱɧɿ ɬɢɩɢ ɜɨɜɧɢ ɧɟ «ɩɨɜɡɭɬɶ», ɬɨɦɭ ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ
ɡɭɫɢɥɥɹɦ (ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɢɥɢ) ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɢɦ ɬɨɧɲɿ
ɲɟɪɫɬɢɧɤɢ, ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ ɜɨɧɢ ɡɜɚɥɸɸɬɶɫɹ (ɿɡ-ɡɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɥɭɫɤɚɬɨɫɬɿ ɿ ɞɨɛɪɟ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ
ɡɭɛɱɚɫɬɿɫɬɸ). Ʉɨɥɢ ɹɤɚɫɶ ɦɚɫɚ ɲɟɪɫɬɢɧɨɤ, ɳɨ ɡɦɨɱɟɧɿ ɜɨɞɨɸ ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɚɝɟɧɬɚɦɢ,
ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɦɿɧɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɬɢɫɤɭ ɿ ɣɨɝɨ ɡɧɹɬɬɹ, ɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɜɧɢ
[20].
ȼɚɥɤɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɨɜɟɱɿɣ ɜɨɜɧɿ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɡɜɚɥɸɜɚɬɢɫɹ ɿ
ɧɚ ɬɿɥɿ ɜɿɜɰɿ, ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɨɜɧɢ ɞɨ
ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɜɚɥɹɧɨɫɬɿ ɜɨɥɨɤɨɧ
(ɋɁȼ) ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɸ ɚɫɢɦɟɧɬɿʀ ʀɯ ɤɨɪɤɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɚ
ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɦɟɧɲɢɣ ɜɦɿɫɬ ɝɚɦɦɚ ɤɟɪɚɬɨɡɢ, ɬɨɛɬɨ ɛɿɥɤɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɜɦɿɫɬɨɦ ɫɿɪɤɢ. ȱɡ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɿ ɜɨɜɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɽ
ɮɨɪɦɚ ɜɨɥɨɤɨɧ (ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɬɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɜɢɜɢɫɬɨɫɬɿ). Ɍɚ ɜɫɟ ɠ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɜɚɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜɨɜɧɢ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɩɪɭɠɧɨ-ɟɥɚɫɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ,
ɡɜɢɜɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɨɫɬɪɢɯ ɤɭɬɿɜ ɥɭɫɨɱɨɤ ɤɭɬɢɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɲɟɪɫɬɢɧɨɤ. ɋɬɭɩɿɧɶ
ɡɜɢɜɢɫɬɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɩɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɜɧɨɜɨɝɨ ɜɨɫɤɭ ɜ ɠɢɪɨɩɨɬɿ. Ɂɜɚɥɹɧɿɫɬɶ
ɜɨɜɧɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɿɞ ɩɨɪɨɞɢ, ɫɬɚɬɿ ɨɜɟɰɶ, ɭɦɨɜ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɫɢɥ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ, ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɪH ɤɢɫɥɨɝɨ ɚɛɨ ɥɭɠɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [21].
Ɂɜɚɥɹɧɿɫɬɶ ɜɨɜɧɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɞɟɹɤɟ ɩɟɪɟɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɲɟɪɫɬɢɧɨɤ ɩɿɞ
ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɜɧɢ ɽ ʀʀ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ,
ɥɭɫɤɚɬɚ ɛɭɞɨɜɚ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ.
Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ʀʀ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ. ɉɪɢ
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ɧɚɛɭɯɚɧɧɿ ɜɨɥɨɤɧɚ ɥɭɫɨɱɤɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɤɭɬɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɥɭɫɨɱɨɤ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɜɩɟɪɟɞ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɤɪɚɳɨɦɭ ʀɯ ɡɱɟɩɥɟɧɧɸ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɬɟɪɬɹ ɧɚɛɭɯɥɨʀ ɜɨɥɨɝɨʀ
ɲɟɪɫɬɢɧɤɢ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɢɳɟ ɧɿɠ ɭ ɫɭɯɨʀ [22].
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨʀ ɜɨɜɧɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɬɨɜɚɪɧɭ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɬɨɜɚɪɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ.
ɉɟɪɲɨɸ ɫɩɪɨɛɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɪɭɛɨʀ, ɦɚɥɨɰɿɧɧɨʀ ɬɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɬɨɜɚɪɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɬɨɜɚɪɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ (ɭɬɟɩɥɸɜɚɱ
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɜɟɰɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ȱɆɌ ɇȺȺɇ, ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ
ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ
[23] ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɩɨɜɫɬɶ (ɪɢɫ. 2).

1 – ɦɚɲɢɧɚ ɬɪɿɩɚɥɶɧɚ ɆɌ-001Ⱥ-12; 2 – ɛɥɨɤ ɡɚɦɨɱɭɜɚɧɧɹ; 3 – ɪɨɛɨɱɢɣ ɨɛ’ɽɦ; 4 – ɜɿɞɠɢɦɧɢɣ
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɍȼɉ-10; 5 – ɦɢɣɧɨ-ɜɿɞɠɢɦɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɆȼɆ-0,24; 6 – ɤɚɦɟɪɚ ɫɭɲɢɥɶɧɚ Ʉɋ-1;
7 – ɱɟɫɚɥɶɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɑɆȻ-0,21; 8 – ɩɥɢɬɧɨ-ɜɚɥɹɥɶɧɚ ɦɚɲɢɧɚ; 9 – ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɫɬɿɥ;
10 – ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɩɨɜɫɬɶ
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Ɉɫɧɨɜɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɚ ɩɟɪɟɫɭɜɧɚ ɩɥɢɬɧɨɜɚɥɹɥɶɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɸ ɭɞɚɪɧɨ-ɜɿɛɪɭɸɱɨɸ ɞɿɽɸ ɧɚ ɲɚɪ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨʀ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɚɥɹɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɸ ɩɨɞɿɛɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɧɟ
ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ. ȱɫɧɭɸɱɿ ɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɚɥɹɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɱɟɪɟɡ ɪɹɞ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɣ
ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɥɹɧɧɹ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɧɚɦɢ,
ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɨɜɿɬɧɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨʀ ɩɥɢɬɧɨ-ɜɚɥɹɥɶɧɨʀ
ɦɚɲɢɧɢ [24], ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɛɚɡɨɜɨɸ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɧɚɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ (ɪɢɫ. 3).

1 – ɜɟɪɯɧɹ ɪɭɯɨɦɚ ɩɥɢɬɚ; 2 – ɧɢɠɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɚ ɩɥɢɬɚ; 3 – ɪɢɮɥɿ;
4 – ɩɿɞɞɨɧ; 5 – ɲɚɪ ɜɨɜɧɢ; 6 – ɞɟɛɚɥɚɧɫɧɢɣ ɜɿɛɪɨɞɜɢɝɭɧ; 7 – ɜɚɧɬɚɠ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɚ ɫɯɟɦɚ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨʀ ɩɥɢɬɧɨ-ɜɚɥɹɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ

ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 1. ȼɿɜɱɚɪɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɨɜɧɨɜɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɳɨ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ʀʀ ɹɤɿɫɬɸ.
2. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɚɫɨɜɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ
ɝɪɭɛɨʀ ɣ ɦɚɥɨɰɿɧɧɨʀ ɨɜɟɱɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɩɨɜɫɬɹɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.
3. ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ,
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ
ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɝɪɭɛɨʀ ɜɨɜɧɢ ɜ ɭɬɟɩɥɸɜɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ.
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Justification of design of technical and technological module for processing the rough wool in insulation of
livestock buildings
Justification of the need the development of technical and technological module for processing rough
wool insulating materials for livestock buildings.
Provides an overview of the scientific information on the processing of sheep wool into felt. Stated the
value of sheep wool in the present, reveals its unique technological features and the basic principles of turning it
into an important fulled product which is felt. It is argued that it is advisable to establish in the area of detention
of sheep technical and process modules for the processing of significant amounts of unclaimed wool in an
environmentally safe commodity products as insulation of livestock buildings. The first attempt of deep
processing of rough, low value and problem wool in an environmentally safe commodity products as insulation
of livestock buildings directly on places maintenance of sheep in the conditions of agricultural units is working
out by IMAH NAAS , Zaporozhye the mechanized technology and constructive-technological scheme of
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technological module for treatment and processing of rough wool into felt. The basis for such technological
module should be compact mobile slab - felting machine with intense shock vibrating action on the damp layer
of rough wool in the process of felting, but today the domestic industry are not produced such machines.
Existing designs of felting machines through a number of serious shortcomings and distinctive features of
designs do not provide proper implementation of the developed technological process of rough wool felting. To
get rid of these shortcomings, developed latest design of compact slab - felting machine that will be the base to
further our work.
Increasing efficiency in the sheep breeding industry is possible on the basis of its intensification through
the development and manufacturing application of compact technical and technological modules with the
processing of products , in particular rough wool into insulating materials for livestock buildings.
sheep, livestock buildings, rough wool, primary processing, insulating materials, felt, technical and
technological module, justification, development
Ɉɞɟɪɠɚɧɨ 12.02.14
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Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ

Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɜɨɪɨɯɭ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɲɿɬɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɜɨɪɨɯɭ ɜɿɞ ɤɪɭɩɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɧɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɚ-ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɡɟɪɧɚ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ, ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ, ɪɟɲɿɬɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ, ɪɟɲɟɬɨ, ɡɟɪɧɨɜɢɣ ɜɨɪɨɯ, ɡɟɪɧɨ
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Ʉɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɜɨɪɨɯɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɪɟɲɟɬɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɜɨɪɨɯɚ ɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɚ-ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɡɟɪɧɚ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ, ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ, ɪɟɲɟɬɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɪɟɲɟɬɤɚ, ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɜɨɪɨɯ, ɡɟɪɧɨ

ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ ɩɪɢɫɬɪɨɽɦ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɜɨɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɽ ɩɨɯɢɥɚ ɤɚɦɟɪɚ
ɡɟɪɧɨɡɛɢɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɛɚɣɧɚ
ȼɿɞɨɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨɯɢɥɨʀ ɤɚɦɟɪɢ ɡɟɪɧɨɡɛɢɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɛɚɣɧɚ, ɜ ɹɤɿɣ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ–ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ [1] (ɪɢɫ. 1). Ɍɚɤɢɦ ɩɪɢɫɬɪɨɽɦ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɿɡ ɜɨɪɨɯɭ
ɞɨ 25–30% ɡɟɪɧɚ [5].

___________
© ɋ.Ɇ. Ɇɨɪɨɡ, Ɉ.Ɇ. ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɫɶɤɢɣ, Ɉ.ȼ. Ⱥɧɿɫɿɦɨɜ, 2014
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