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There will be people in their lives that 
their names will be sealed to eternity and 
will be included in the hearts of people in 
their lives. Although they have aban-
doned the universe, their image becomes 
eternal in their memory.

One of such great people, undoubtedly, is 
a great commander, statesman Amir Temur.

A.Temur is not only a powerful com-
mander, he is also a fan of science. His 
“Temur Tuzuklari”, which he has reached 
before us, is one of the most important 
historical works in history. This work, 
which is widely known for its “Malfuzoti 
Temuriy”, “Voqioti Temuriy”, “Tuzuki Te-
mur” and “Tuzukoti Temur”, can be found 
in many libraries of the world.

It is well known that some of the 
works are valuable, in practical terms, 
much more copies have been translated 
into different languages. This is also the 
case with Temur Tuzuklari. He needed 
more crowns.

That is why most rulers have copied 
these and similar works, used them in 
their personal libraries, and used them as 
important guidance in their public affairs.

As we all know, “Temur’s Orders” are a 
brochure describing the principles of fair 
politics and morals. Not only for the past, 
it is also a valuable guide for today. When 
we look at the structure of the work, we 
can witness a specific division. The epi-
sode consists of two parts: the life and 
social and political activity of Amir Te-
mur, from the age of seven to his death, 
namely the acquisition of central govern-
ment in Movarounnahr, the elimination 
of feudal dissociation, the decentralized 
state, how he deals with the different so-
cial classes to strengthen the enormous 
power of the sovereignty. The second part 
consists of a specific testament, testimo-
nies, and teachings on the name of the 
great Jahongir and his successor heirs. It 
focuses on the principles of remuneration 

AMIR TEMUR STUDIES

... As long as Amir Temur is a great figure in 
our history, the heritage left by him, and the pandu 
philosophy are in harmony with our present life, we 
have no right to propagandize this heritage without 

studying or defining our present problems.
Islam Karimov

Gavhar Kurbanova
the student of Termiz State University

Keywords: “Temur Tuzuklari”, great commander, statesman, Kingdom, Movaroun-
nahr.

Abstract: The article explains the essence of Amir Temur’s famous “Temur Tuzuklari”. 
His fair policies and patriotism are widely covered.
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of officials, ministers and other govern-
ment officials as well as the responsibili-
ties of state officials and commanders of 
the army, the duties of ministers and oth-
er officials, and others.

In addition, the game contains impor-
tant information on various subjects. The 
work is the main source of study of the 
history of the Uzbek statehood at that 
time.

The first copy of the “Temur’s Laws” in 
the science book is written in the oldest 
Uzbek language. One of these Ottoman 
rulers is related to the work written in 
Turkish in the library of Ja’far Podsho. Ac-
cording to Tuzuki Temuri, Turbati Mak-
kah of the Ancient Sanskrit was able to 
read the work while performing Hajj and 
Madinah munawwara, and in 1610 it was 
translated into Persian by Ja’far Podsho.

Amir Temur also mentions how to 
treat a friend and an enemy in his work. 
“When I conquered the Turon land and 
sat on the throne of the capital city of Sa-
markand, I made a straightforward atti-
tude towards the enemy.” It is clear that we 
can see Amir Temur not only as a king 
who has been a just politician but also a 
real person in his dealings with people.

Timur, referring to one of his psalms 
in the first article of the work, wrote, “The 
words in the Letter were the best guide to 
me in the Kingdom. That is why I realized 
that nine percent of the government’s 
work is done by means of councils, meas-
ures and consultations, and the remainder 
by the sword. “

Timur, referring to one of his psalms 
in the first article of the work, wrote, “The 
words in the Letter were the best guide to 
me in the Kingdom. That is why I realized 
that nine percent of the government’s 
work is done by means of councils, meas-
ures and consultations, and the remainder 
by the sword. “

It is worth noting that the history of 
the great ruler, who ruled the country 
with just policies, did not die for the sake 
of peace and prosperity.

The President of the Republic of Uz-
bekistan Islam Karimov “... I am con-
vinced that when our young people read 
and understood this book, their sense of 
national pride grew, their deep feelings of 
the great descendants of their own, to 
overcome any trials and difficulties of life 
“It is not an exaggeration to say that this is 
a proof of the scientific and artistic sig-
nificance of this work.

His human personality and intelli-
gence have been a lesson for today’s gen-
erations. As the heart of a great country 
that has perfected such ancestry, it is a 
duty for us to live a life of our nation, 
thinking of patriots and patriotism.So,the 
children of the great nations shall be 
great.

References:
1. Karimov I.A «Tarixiy xotirasiz kelajak 

yo’q» T. 1998
2. Karimov I.A “Yuksak ma’naviyat yengil-

mas kuch” T. Manaviyat 2008
3. Ibn Arabshah “Temur tarixi”. Work. 1992
4. Amir Temur Yevropa elchilari nigohida. 

T. 2007
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Величина електропровідності ґрунту є складною і дуже зміною характерис-
тикою. Її значення залежить від великого комплексу факторів, таких як: воло-
гість, щільність, температура, хіміко-мінералогічний склад, механічні власти-
вості, структура ґрунту і особливо характер і властивості ґрунтового розчину.

У зв’язку з цим електропровідність та питомий електричний опір ґрунту змі-
нюється в дуже широких діапазонах – більших ніж будь-яка інша характеристи-
ка. Якщо щільність ґрунту для різних типів може змінюватися в 2-3 рази, тепло-
провідність в 5-10 разів, швидкість розповсюдження сейсмічних хвиль в 8-12 
разів, то електропровідність та питомий електричний опір може змінюватися 
для різних порід і для одних і тих же, в залежності від їхнього стану в тисячі, 
мільйони та десятки мільйонів разів [1].

Питомий електричний опір в значній мірі залежить від температури. Зі зни-
женням температури питомий електричний опір зростає, а відповідно електро-
провідність знижується. 

Питомий електричний опір мерзлих порід особливо пухких та тріщинуватих 
збільшується, причому різко після переходу в область нижче , що очевидно, 
пов’язано з меншою ніж у води електропровідністю льоду.

В (табл.1) представлені експериментальні значення [2] питомого електрично-
го опору ( ) від температури.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ ҐРУНТУ 
ПРИ ПРОМЕРЗАННІ НА ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР

Крючков Анатолій Іванович
доцент, к.т.н. Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Бахтин Анатолій Ігорович
аспірант Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: питомий електричний опір; електропровідність; температу-
ра; ґрунт; льодові утворення.

Keywords: specific electrical resistance; electrical conductivity; temperature; soil; 
ice formation.

Таблиця 1 
Залежність питомого електричного опору від температури льоду [1]

Т, –12 –8 –4 –2 0

, Ом м
194 178 145 80 15
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Характер приведених експериментальних залежностей наштовхує на думку, 
що існує єдина закономірність , яка може бути описана аналітично.

Проведений аналіз показав, що залежність представлена в (табл. 1) може 
бути представлена в наступному вигляді (ф.1):

  (1)

де  – максимальне стале значення питомого електричного опору при 
від’ємних температурах, Ом м;  – мінімальне стале значення питомого елек-
тричного опору при від’ємних температурах, Ом м;  – поточне значення темпе-

ратури гірської породи, °С;  – параметр залежності, який відповідає температу-

Рисунок 1 – Аналітична залежність значень питомого електричного опору від темпе-
ратури для сніжно-льодових утворень:

 – аналітична залежність питомого електричного опору побудована за рівнян-
ням (й);  – експериментальна залежність швидкості поперечних сейсмічних хвиль 
від температури [1] 

Таблиця 2  
Розрахункові параметри для розглянутої мерзлої породи
Солоність, ‰

, Ом м , Ом м ,

5,5 194 15 -2,15 2,13
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рі при умові  і відповідає максимальній інтенсивності переходу порід 

з мерзлого стану в талий, °С;  – визначає діапазони температур переходу з за-
мерзлого стану в талий , °С.

Розрахункові параметри для досліджуваної речовини (лід) приведені в табл. 2.
Використовуючи рівняння (ф.1), розраховані значення питомого електрич-

ного опору в сніжно-льодових утвореннях на температурному діапазоні від – 12 
°С до 5 °С. Результати розрахунків представлені на рис. 1.

Аналіз закономірності впливу температури гірського масиву та сніжно-льо-
дових утворень на питомий електричний опір  показав існування значного 
стрибкоподібного підвищення опору при зниженні температури. При темпера-
турі приблизно нижче  значення питомого електричного опіру  незмін-
ні, тому що фазові переходи вологи вже не є суттєвими. При переході породи з 
мерзлого стану в талий величина  є незміною. Максимальні значення питомо-
го електричного опору при від’ємних температурах більші за мінімальні в 10 – 
15 разів. 

Враховуючи, що експериментальні точки лягають з невеликим відхиленням 
на аналітичну криву (рис.1) можна зробити висновки:

Досліджувана експериментальна закономірність може бути описана аналі-
тичною залежністю (ф.1).

 При зниженні температури питомий електричний опір для льоду з солоніс-
тю 5,5 ‰ зростає приблизно в 10 – 15 разів.

Література
1. Нерпин С. В. Физика почв / С. В. Нерпин, А. Ф. Чудновский. – М: Наука, 1967. – 584 с.
2. Фролов А. Д. Электрические и упругие свойства мерзлых пород и льдов. Пущино.: 

ОНТИ ПНЦ РАН, 1998. - 515 с.
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Digital diplomacy is considered to be 
one of the achievements, launched by the 
technological progress in order to en-
courage soft diplomacy events and other 
public practices. Digital diplomacy close-
ly depends on the information and com-
munication technologies, the results of 
technological experiments and big date as 
well as digital humanities developments. 
Under such circumstances the system of 
people’s interactions is extremely closely 
related to the level of people’s involvement 
in various social nets while the technical 
capacities of social media influence the 
diplomatic practices and relations with 
the help of digital technologies.

At the current stage digital diplomacy 
is getting to be the amalgamation of the 
shared activities, involving social changes, 
technical innovations, a state’s policy to-

wards definite decisions. Digital diplo-
macy depends on social media with their 
distinguishing factors such as platform 
integration, engagement, analytics, col-
laboration, linked sources, open access, 
big data and monitoring tools, mobility 
and community-building capacity. [4]

The set of these features encourages 
the evolutionary as well as revolutionary 
transformations (related to ceremonial 
rituals, secrecy, status, hierarchy and in-
violability) within the diplomatic dis-
course and diplomatic practices.

The traditional diplomacy, consisting 
of “four broad tasks: representation, nego-
tiation, reporting and the protection of 
nationals abroad [5, P. 21]. in its mediated 
version went through the changes of its 
content as well as narrative forms. Such 
mediated, even digitalised, version of di-

DIGITAL DIPLOMACY: PREMISES, FEATURES, CHALLENGES

Zubchuk Anastasiia,
graduate student,  
Oles Honchar Dnipro National University

Digital diplomacy’s functioning depends not only on the ITC development level as well 
as the level of accessibility of social media platforms, but also digital diplomacy requires 
the internal and external transformations at the administrative and organizational levels, 
which can help transmiting diplomacy’s practices to the contemporary public services via 
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plomacy emphasizes the capacity of dip-
lomatic stakeholders, diplomatic actors 
and diplomatic practices to communicate, 
interact and persuade foreign publics [3].

Robertson J. in his “Organizational 
culture and public diplomacy in the digi-
tal sphere: The case of South Korea” [5, P. 
672] defines the conditions, resulted from 
premises and challenges, which can make 
digital diplomacy successful (or at least, 
functional) stresses that digital diplomacy 
is based on “have access to the necessary 
infrastructure or hardware to utilize the 
technology” [5, P. 674]. Under such cir-
cumstances only the countries (diploma-
cy actors) with reliable software services 
can implement digital diplomacy practic-
es. Also digital diplomacy actors should 
have “adequate human resources and so-
cietal acceptance to adapt to the digital 
environment” [5, P. 674]. One of the sig-
nificant premises for making digital di-
plomacy successful is “management and 
administrative structures in place that fa-
cilitate adaptation to new technology”. [5, 
P. 675].

Due to Lee S. G. and his team, “this 
includes structures, such as adequate fi-
nancial management to demonstrate an 
ideal cost–benefit analysis, communica-
tion and dispersion conduits, and an 
adaptive organizational culture” [2, P. 22-
24]. They highlight that under such cir-
cumstances “adapting to digital diploma-
cy is more difficult for the foreign minis-
tries of states with highly conservative 
foreign ministries that maintain struc-
tures that reinforce diplomatic norms of 
patience, refrain, exclusivity, secrecy, sta-
tus, and hierarchy” [2, P.24].

But all these both factors cannot be the 
background for launching a productive 
model of digital diplomacy without a sup-
portive policy for technological attitudes 
and the organization’s capacity, provided 
by diplomacy’s actors (ministers and de-
partments, in our case) with their further 
implementation within diplomacy’s ac-
tors’ development strategy. This develop-
ment strategy is supposed to be based on 
supportive leadership and individual in-
tentions and willingness to implement 
digital components (content, tools, stake-
holders) into diplomatic practices.

Robertson J. highlights the features 
which can estimate the readiness level of 
diplomacy’s actor to implicate digital 
component into diplomatic practices, 
which is defined as digital diplomacy. He 
stresses that in order to apply digital dip-
lomatic tools and practices it is necessary 
“(1) assess national infrastructure and 
hardware; (2) assess foreign ministry 
management and administrative struc-
tures; and (3) assess individual attitudes 
within the foreign ministry towards tech-
nology and organizational capacity” [5., P. 
675]

Thus, having a nice level of techno-
logical development in the country as well 
as providing access to the internet con-
nection for general use (in order to in-
volve common people in the diplomatic 
activities as well as make diplomatic prac-
tices transparent, democratic and acces-
sible for public) are not the only premises 
for making digital diplomacy’s function-
ing under the contemporary social cir-
cumstances.

One of the main premises for launch-
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ing digital diplomacy is the transforma-
tions of administrative management. At 
the same time, administrative manage-
ment is becoming the first challenge of 
these transformations of diplomatic ser-
vices, which are commonly related to the 
definite level elitism, secrecy and central-
ized decision-making. Especially tenden-
cies for deeply-rooted elitism and secrecy 
prevent diplomatic service from contem-
porary transformations on its way to its 
digital format.

And elitism, as a key features of diplo-
matic practice, prevented diplomacy from 
becoming open for external help and as-
sistance and even advice. As well as it is 
elite that tries to interpreter events and 
cases due to elite’s interests while “deter-
mining meaning to past, present and fu-
ture in order to achieve political objec-
tives”. [1, P. 92]

Thus, Robertson J. provides the case of 
South Korea as a vivid example of a coun-
try which is characterized with a high 
level of technologies but where the ten-
dency to consider diplomacy as a privi-
leged field “reduces the willingness of the 
organization to accept outside assistance 
and advice” [5, P. 678].

Also Kalathamika N. provides the case 
of India (with its historical tendency to 
follow “casta” devision policy) which are 
in the process of transforming its diplo-
matic system with including a huge vari-
ety of common citizens into the diplo-
matic practices while “utilising new tech-
nologies to the fullest extent and engaging 
with internal audiences as much as with 
external audiences in order to make them 
stakeholders in the process of Indian di-

plomacy” [1, P. 94] This step towards in-
volving not only civil servants and politi-
cians (so-called, state actors) but also 
representative of various social groups 
and societies (so-called, non-state actors) 
transformed “diplomacy from a ‘club’ 
model of engaging solely with their peers 
and government officials to a ‘network 
model’ of engaging with actors outside 
the diplomatic community by using social 
media and other new platforms in a me-
diatised environment within which to 
connect with foreign publics” [1, P. 95].

The lack of overwhelming “integrat-
ed” diplomatic policy of a state can face 
the challenge of separating the official 
and public diplomacy. Thus, researcher 
West S.M. illustrates a case of China’s 
digital diplomacy, where the state’s diplo-
matic services provides their practices on 
a distinguishes principle while differenti-
ating their diplomatic scenarios from 
public (and citizen) diplomacy. This ap-
proach resulted in developing business 
diplomacy with a great number of coun-
tries but actually almost ruined the idea of 
public diplomacy. The state’s control over 
internet providers’ sector also launched 
critical debates about public diplomacy 
within “the internet governance debate 
and the implications of internet busi-
nesses for digital sovereignty….[where] 
internet companies cannot be neutral ac-
tors outside of international politics, and 
it thus makes the case for greater local 
engagement in diplomacy by companies 
on a country-to-country basis”. [7, P. 336]

The tendency to personalization of the 
diplomatic sphere is one of the challenges, 
making a diplomatic sector flexible on its 
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way to its digital format. Thus, J. Robert-
son attempts to clarify this issue with 
stressing that the experiences and highly-
respected diplomats follow the central-
ized structure of a diplomatic service  – 
“English language social media platforms 
run in the same way as faxes from the 
1980s  – authoritative, black and white 
boring, monolingual, unidirectional, and 
unengaging” [5, P. 678]. He provides a 
vivid case of South Korea’s diplomatic 
practices where the representatives of 
junior generation of a diplomatic service 
tend to actively use social media on do-
mestic and international platforms, but 
“remain reluctant to do so openly for fear 
of attracting the scorn of seniors in the 
foreign ministry. Junior officers, who are 
naturally predisposed to social media in 
their personal lives are discouraged from 
transforming these habits into a profes-
sional capacity” [5, P. 678]. At the same 
time he provides the case of Israel’s digital 
diplomacy, where young generation of 
diplomatic people “undertake intensive 
social media training, which essentially 
transforms them into a young and vibrant 
cadre of prolific social media actors” [5, P. 
679]. They tend to be communicative 
tools of Israel’s diplomacy via social me-
dia platforms and resources.

So, the brief analysis of diplomatic 
cases of South Korea, India, China and 
Israel provides us with the components of 
the full amalgamated picture of digital 
diplomacy nowadays. Such cases confirm 
the idea that digital diplomacy’s function-
ing depends not only on the technical 
level of digital tools and ICT and the level 
of accessibility of social media platforms, 

but also digital diplomacy requires the 
internal and external transformations at 
the administrative and organizational lev-
els, which can help transmiting diploma-
cy’s practices to the contemporary public 
services via transparency, representative-
ness, accessibility and accountability 
against the ICT development scenarios. 
Utilising ICT and digital environment for 
the sphere of diplomacy requires the de-
velopment of new multisided approaches 
to shaping new diplomatic culture, which 
helps to communicate a state’s foreign 
policy aims and decisions due to a coun-
try’s citizens’ interests.
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Протягом останніх десятиліть тре-
вел-журналістика набуває все більшої 
популярності у широкого загалу. При-
чому в екранному форматі тематика 
подорожей, географічних відкриттів, 
країнознавства і туризму розвиваєтья 
не менш активно, ніж на сторінках 
друкованих видань. Про це свідчить, 
приміром, той факт, що за останні 
п’ять років на українських телеекранах 
з’явилася ціла низка передач про ман-
дри, орієнтованих на певні соціальні й 
вікові категорії («Орел і Решка», «На-
вколо світу за 48 годин», «Світ нави-
воріт», «Check-in», «Світами за скарба-
ми» та ін.) або розрахованих на потен-
ційних туристів («Феєрія мандрів», 
«Європа за копійки», «Перший раз за 
кордоном», «Пройдисвіт» тощо).

Це дає підстави говорити про су-
часну українську тревел-журналістику 
як про окремий потужний напрямок 
міжнародного медіапотоку, який фор-
мує уявлення про різні географічні 

ареали, їх флору і фауну, етнокультур-
ну специфіку народів, пам›ятки історії 
та культури тощо. 

Мета статті – вивчення функціо-
нальної спрямованості сучасних укра-
їнських тревел-шоу на прикладі автор-
ського проекту Євгенія Гринкевича 
«Де йдемо?».

В українському медійному просторі 
існує чимало різнорівневих проектів, 
присвячених подорожам. До найбільш 
популярних тревел-шоу, які транслю-
ються на загальнодержавному рівні, 
належать «Світ навиворіт», «Орел і 
решка», «Check-in» та ін. Не поступа-
ються продуктивністю у зніманні по-
дорожніх проектів місцеві телеканали. 
Особливо потужно передачі про ман-
дри представлені на телебаченні Пів-
денного регіону, передусім Одещини, 
тож зупинимося більш детально на їх 
вивченні. 

Сучасні телевізійні програми про 
подорожі та туризм на одеському те-

ФУНКЦІОНАЛЬНО-РЕЦЕПТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕВЕЛ-ШОУ (ЗА 
МАТЕРІАЛАМИ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЄВГЕНІЯ 
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лебаченні об’єднують кілька форма-
тів: освітній, документальний, розва-
жальний. Переважання того чи іншо-
го формату залежить від концепції та 
цілі мовників. Оскільки регіональні 
програми присвячені «внутрішньому 
туризму», то вони передовсім спря-
мовані на популяризацію культурної 
спадщини, традицій, пам’яток нашої 
країни. 

Особливо цікавою, на наш погляд, є 
передачі про мандри Одесою, адже 
місто-герой більш ніж за 200-літню іс-
торію свого існування накопичив чи-
мало історій і легенд, які можуть заці-
кавити глядача. Інтернет-опитування, 
здійснене у соціальній мережі 
«Facebook», продемонструвало, що 
особливий інтерес у глядачів Одесько-
го регіону викликає мандрівне шоу «Де 
йдемо?» на телеканалі «Перший місь-
кий» (м. Одеса).

Подорожня програма «Де йдемо?» 
‒ це авторський проект досвідченого 
журналіста, режисера, сценариста, а в 
минулому – диктора лінійного ефіру 
ТК «ГЛАС» Євгенія Гринкевича.

Ідея програми «Де йдемо?» у жур-
наліста з’явилася ще під час навчання 
у виші, однак у реальність втілилася 
більш ніж через десятиліття – у травні 
2010 року. Про свій творчий задум 
журналіст говорить так: «Я – корінний 
ізмаїлець, який завжди марив Одесою. 
Коли познайомився з цим чудовим 
містом, то вирішив, що хочу знати про 
нього все. Але «все» – це дуже багато. І 
це неймовірно, адже бажання пізнава-
ти щось нове – старе і незвідане – ви-
стачить до кінця життя. А поки люди-

на при ділі, їй нічого не страшно і ніко-
ли не сумно. Сподіваюся, що телевізій-
на передача «Де йдемо?» надихатиме 
кожного так само, які мене, а мила 
Одеса-мама буде до нас ласкава і при-
вітна» [2]. І вже менш пафосно додає: 
«Де йдемо?» – це розважально-пізна-
вальний проект з історико-краєзнав-
чим підґрунтям. Вулиці Одеси, її про-
спекти, площі, будівлі, палаци, фонта-
ни, мости, парки і бульвари, тобто те, 
що кожен житель міста бачить щодня, 
постають перед глядачем у новому 
світлі. Кожен може дізнатися цікаві іс-
торії, факти, легенди старої і сучасної 
Одеси, що дасть змогу по-новому 
сприйняти це чудове місто» [2].

У проекті «Де йдемо? Євгеній Грин-
кевич ‒ керівник, автор, ведучий, ре-
жисер, сценарист і т.д., тобто людина, 
максимально залучена до робочого 
процесу. Подорожній проект є уні-
кальним за своїм змістом і роллю веду-
чого, адже Євгеній Євгенович постій-
но працює в кадрі, жартує, звертається 
до глядача, перехожих, оператора. Це 
додає програмі емоційності і включе-
ності глядача в те, що відбувається.

Якщо визначати жанрову специфі-
ку передачі, то її, без сумніву, можна 
назвати подорожнім нарисом. Це вну-
трішньожанровий різновид нарису, 
предметом якого є відтворення ман-
дрівки автора по своїй землі. Сюжет 
нарису будується як публіцистичне до-
слідження за допомогою авторської 
оцінки описуваних фактів [1, 28]. Що-
правда жанр, утілений Є.  Гринкеви-
чем, суттєво відрізняється від того, 
яким він постав на початку свого за-
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родження, оскільки реалізує краєзнав-
чу, пізнавальну, розважальну, освітню, 
виховну, естетичну функції. Перева-
гою такого нарису є відчуття занурен-
ня в атмосферу, створення позитивно-
го настрою після перегляду матеріалу, 
максимальне розширення світогляду 
глядачів через заглиблення в історію, 
деталі.

Особливість випусків полягає в 
тому, що вони мають різний принцип 
подання матеріалу. Наприклад, один 
випуск може бути присвячений одразу 
цілій вулиці або ж лише якійсь одній 
видатній місцині. Стиль подачі у веду-
чого теж незвичний: він підносить ін-
формацію швидко, майже скоромов-
кою. Спочатку його оповідь важко 
сприймати, проте така динаміка дозво-
ляє захоплююче розповісти багато про 
що. Відзначимо, що ведучий завжди 
шукає ізюминку, це саме те, чого немає 
в інших регіональних тревел-програ-
мах.

Успіх авторського проекту «Де йде-
мо?», на нашу думку, зумовлений кіль-
кома чинниками.

Один із найвагоміших ‒ це інтерес і 
симпатія до особистості телеведучого 
Євгенія Гринкевича. Коментарі гляда-
чів на офіційному сайті телеканалу 
«Перший міський», на Ютуб-каналі та 
персональній сторінці журналіста в 
мережі «Facebook» є тому підтвер-
дженням. 

Виникає запитання: у чому ж по-
лягає успіх Євгенія Гринкевича як 
телеведучого? На думку колег, його 
популярність зумовлена тим, що гля-
дачеві «…Євген цікавий як особис-

тість, нестандартна людина, індивід, 
захоплений ідеєю, людина, що вміє 
зацікавити з першого погляду, пер-
ших слів» [3].

Ще однією важливою якістю теле-
ведучого є його вміння отримувати 
неймовірне задоволення від роботи. 
Очевидно, що Євгеній Гринкевич вкла-
дає максимум зусиль у свій проект, він 
зацікавлений у своїй роботі. В особис-
тому інтерв’ю зі студенткою 2-го курсу 
гуманітарного факультету Одеського 
національного політехнічного універ-
ситету Анастасією Борівською журна-
ліст зазначає: «Де йдемо?» – це цілко-
вито моє дітище, без якого я не мислю 
життя. Я зі страхом думаю, про те, що 
моя люба Одеса не безмежна і рано чи 
пізно програма матиме своє логічне 
завершення. Але, дякувати Богові, до 
цього моменту ще далеко, тому мені 
залишається наполегливо працювати і 
тішити глядачів цікавинками із життя 
міста» [2].

Значну роль у популярності ведучо-
го та його тревел-шоу відіграє зворот-
ний зв’язок з телеглядачами і читача-
ми. У Євгенія є сторінка в соцмережі 
«Facebook» (https://www.facebook.com/
EvgeniyGrinkevych), де він публікує ін-
формацію про всі найсвіжіші новини, 
фотографії та розповіді. Будь-який ко-
ристувач може підписатися на цю сто-
рінку і отримувати інформацію «з пер-
ших рук». Про наявність зворотного 
зв’язку також свідчать інтерв’ю 
Є. Гринкевича у режимі «питання-від-
повідь».

Секрет успіху самого проекту ««Де 
йдемо?», на нашу думку, полягає в 
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його унікальності. Є.  Гринкевич по-
казує усі цікавинки міста Одеси, ціле-
спрямовано уникаючи туристичних 
місць. Адже, на думку журналіста «те-
леглядачам не цікаво отримувати вже 
відому інформацію про туристичні 
об’єкти Одеси, оскільки вони можуть 
легко прочитати її в путівниках або 
буклетах. Їм хочеться чогось незвич-
ного, якоїсь легенди». Тому телегляда-
чі, без сумніву, цінять програму «Де 
йдемо?» за її «яскравість, динаміч-
ність (навіть не зважаючи на те, що 
зйомки здійснюються виключно в 
межах вузького простору) і експери-
ментальність…» [3].

Таким чином, «Де йдемо?» – це 
формат у тревел-журналістиці, який 
поєднує тільки одне – подорожі у різ-
ні країни та куточки світу із достовір-
ною та захоплюючою передачею ін-

формації про різні країни. Досліджу-
вана телепередача цікава різним вер-
ствам суспільства: як вищого, так і 
середнього, і навіть нижчого. Адже 
автор не рекламує місто, розповідаю-
чи про місця розваг, готелі, ресторани 
тощо, а пропонує пізнати «душу міс-
та-героя Одеси».

Література
1. Гетьманець М.  Ф. Сучасний словник 

літератури і журналістики. Х. : Прапор, 
2009. 260 с.

2. Кафедра інформаційної діяльності та 
медіа-комунікацій ОНПУ: [Електро-
нний ресурс]. Одеса, 2018. – Режим до-
ступу: https://www.facebook.com/
kafdidopu/notifications/ (Дата звернен-
ня: 25.12.2018).

3. Первый городской (Одесса): [Електро-
нний ресурс]. Одеса, 2018. – Режим до-
ступу: http://1tv.od.ua/ (Дата звернення: 
28.12.2018).



20 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

The modern computer technology 
provides a variety of programmatic op-
portunities for their use in the practical 
activities of composers in the field of aca-
demic music.

Introduction to the music practice of 
computer technology took place in the 
early 1960’s. Computer modeling of a ma-
terial requires a mathematically precise 
definition of a problem or object with the 
introduction of necessary parameters.

Computer technologies were success-
fully used by representatives of specific 
music, whose ideology consisted of inte-
grating the expressive capabilities of tra-
ditional instruments with electronic and 
non-musical sounds. Subsequently, pro-
gram engineers, co-authored with musi-
cians, worked out the idea of implement-
ing a musical plan with the formatting of 
musical material (scores) by computer 
means. The result of the research was the 
concept of Data-card that functioned un-
der the following conditions: each sound 
corresponded to a certain set of parame-
ters, on a certain text line (sound line).

The beginning of the 1950’s is marked 
by the creation of the first computer pro-
gram “Music” with the ability to perform 
the simplest digital synthesis of sound. In 
the program «Music 1», the sound wave 
had the shape of a triangle, a single form 
of the bypass and three parameters – fre-
quency, amplitude and duration. In 1958, 

a new version of the program “Music 2”, 
included 16 forms of sound wave and al-
lowed to process up near 4  independent 
voices. In the 1970s, there were made 
improvements for the computers of the 
DEC system, to the program «Music 11», 
that provided digital audio synthesis with 
a multitude of virtual generators, filters 
and sound analyzer functions.

It should be noted that these programs 
were mainly focused on the problem of 
sound’s synthesis, the further considera-
tion will be focused on the programs 
through which the composition process 
takes place. Among the tools used by 
composers during the work with the 
sound, must be noted algorithmic, the 
basis of which is the management of gen-
eration processes, introduction of pre-
scriptions and restrictions. An important 
role for using algorithms in electronic 
music was played by the serial technique 
that became the forerunner of algorith-
mic music. In general terms, the com-
poser creates thematic material and sets a 
typical computer algorithms develop-
ment  – variation, imitation, transposi-
tion, motive development. The results are 
edited by the composer and with the 
necessary correction are introduced an-
other algorithms (creation of a new frag-
ment, repositioning of parties, etc.). In 
addition to the above method, the com-
poser does not work with musical frag-

METHODS OF ALGORITHMIC MODELING IN ACADEMIC 
COMPOSERS’ CREATION

Kateryna Fadyeyeva,
Doctor of art studies (Kyiv, Ukraine)
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ments of the score, but with algorithms 
that constantly replenish and form the 
individual language of the composer.

In the field of algorithmic music, one 
should note the method of Joseph Mat-
thias Hower (1883 – 1959). The composi-
tion, its micro and macro-form were «de-
signed» in accordance with the pro-
grammed rules. To find the most success-
ful variant, this method required a large 
number of experiments. Considering the 
algorithmic method of processing music 
material is not perfect, containing a sig-
nificant number of conventions, rules, 
composer Janis Ksenakis created the work 
«Achoripsis» for 21 instruments. The ba-
sis of the composition became stochastic 
principles – the interaction of fragments 
of the work is carried out in accordance 
with the minimum number of logical 
conditions. The principles of this method 
are set out in his book «Formalized Mu-
sic» (chapter IV «Free stochastic music 
with the use of computers»).

In the opinion of the author the use of 
artificial intelligence in the composition 
process significantly accelerates the con-
duct of mathematical operations and nec-
essary calculations for the creation of 
«stochastic» music. Thus, a library of al-
gorithms of an individual language is be-
ing formed, which is constantly replen-
ished and improved. In a similar way 
computer programs were developed and 
used by Rudolph Ruzhichka. American 
composer and programmer Henry Taube 
developed a program called «Common 
Lisp» for computing music on an algo-
rithmic basis in the 1980›s. The structure 
of the program allowed to use the «ran-

dom» algorithms, based on the stochastic 
principle, and «programmed»- on the in-
tended result, that excluded randomness.

Composer and programmer, associate 
professor of the Folkwang Essential Music 
School Marcus Lepper in 1996 developed 
the program «Pentaprisma» for the Rus-
sian composer Alexei Rosen. The func-
tions of the program were processed by 
five independent parameters  – rhythm, 
altitude, octave position, dynamics and 
articulation in accordance with the serial 
principle, and the use of algorithms pre-
vented stochastic results from being ob-
tained.

In 1977 Pierre Boulez created the In-
stitute of the Research and Coordination 
of Music and Acoustics (Institut de re-
cherché et coordination acoustique / mu-
sique (IRCAM), a centre of musical crea-
tivity, research and education in the field 
of acoustics and music at the Georges 
Pompidou Center). The researches of 
«IRCAM» were aimed at academician 
music, work at the musical opuses carried 
out by a composer and sound engineer, 
who engaged the technical aspect of the 
embodiment of the creative idea (by se-
lecting the sound of the necessary instru-
ments, the acoustic properties of the 
sound material).

Here are some aspects and specifics of 
the use of computer programs developed 
by «I.R. C.A. M» by «academician» com-
posers on the example of several works of 
Ukrainian composer Alla Zagaykevych. 
Her work «Ausgesetzt auf den Bergen des 
herzens...» was written in the verse by 
Rainer Maria Rilke for soprano, organ 
and 16  strings. In the structure of the 
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work can be traced three sections, on the 
boundary of which the composer used 
certain spectral chords. At the end of each 
section, the use of multiphonic chords of 
bassoon, clarinet, double bass, transferred 
to the string orchestra allowed the crea-
tion of so-called «spectral sound». For the 
reproduction of a quarter of the tone 
components of the spectrum, a sound-
volt microinterval is used that was based 
on the spectral technique and trills in the 
quarter and half a ton. The term «spectral 
music» was first used by the French com-
poser, musicologist and philosopher Yuh 
Dufour in 1975 to identify the techniques 
of French composers J. Grissey and T. 
Murray. Spectrum is the objective infor-
mation about the acoustic components of 
each sound: the quantitative composition 
of the overtones, their exact height and 
volume. Therefore, this information can 
be directly used in a musical composition 
as a sound vertical.

To work with the sound spectrum, A. 
Zagaykevych used the AudioSculpt pro-
gram developed by the IRCAM Institute 
in the centre of Pompidou, which purpose 
was to accurately analyze each sound. The 
functionality of the program allowed to 
select the entire overtone composition at 
the level of the sonogram, to listen to each 
overtone, to fix exactly its amplitude (vol-
ume) and frequency (height). This infor-
mation was transformed into the musical 
text after computer processing.

The process of using modern com-
puter programs by «academician» com-
posers has demonstrated that the existing 
software capabilities allow sound «experi-
ments» that seek to find new musical ex-
pressions, an organic combination of 
electronic sounds with traditional acous-
tic instruments. This integration of the 
traditional with the innovative opens up 
unlimited perspectives in composing cre-
ativity.
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In recent years, orthodontists have 
been paying increasing attention to the 
occlusal plane. It is common for the upper 
and lower teeth, therefore, it is often used 
as a guideline for determining the 
violation of the interposition of the apical 
bases of the jaws (Jacobson) and the 
interposition of the teeth (L.S. Perzin, 
G.L. Kuznetsova, I.V. Popova). According 
to the literature, the direction of the 
occlusal plane is unequal at different 
anomalies of occlusion.

The purpose of our study is to study 
how the level of the occlusal plane changes 
in patients with mesial occlusion before 
and after treatment.

Materials and methods of research- 
The method of quadrilateral analysis 
according to R. Di Paolo. Studied 62 TRG 
of the head, performed in the lateral 
projection, 31  patients with mesial 
occlusion, before and after treatment, 
aged from 6 to 22 years. On each TRG, an 
occlusal plane was drawn through the 
occlusal surfaces of the upper and lower 
first molars and through the hillocks of 
the first premolars in the upper and lower 
jaws, respectively, heights M and N were 
obtained. The following points were 
determined: point- (A) the projection of 
the deepest point on the anterior contour 
of the apical basis of the upper jaw on the 
SpP plane; point M posterior nasal spine; 
point B – projection of the deepest point 

on the anterior contour of the apical base 
of the mandible onto the mandibular 
plane (MR); point J is the projection of 
the distal surface of the last molar on the 
lower jaw onto the mandibular plane 
(MR). The anterior (A) and posterior (P) 
heights of the gnathic part of the facial 
cranium, as well as the distance from the 
spinal to occlusal plane and from the 
occlusal to the mandibular plane in the 
anterior and posterior sections, were 
measured. According to R. Di Paolo, there 
is a relationship between the heights of 
the gnathic part of the facial cranium, 
which is expressed by the following 
formulas:

I = P / (I + A / P); f = A / (I + A / P).
The proposed parameters were studied 

on each head of the TRG and 
measurements were carried out using the 
proposed formulas. The data obtained 
was statistically processed.

Research results
Identified violations in the front upper 

and rear upper height. In patients with 
mesial occlusion prior to the start of 
orthodontic treatment, the direction of 
the occlusal plane is different from normal 
(calculated by the formula). A more 
horizontal direction of the rear upper 
height and a decrease in the front height 
are observed. However, if before treatment 
the rear height (N = 19 mm) was 5 mm 

POSITION OF OCCLUSION PLANE IN PATIENTS WITH 
MESIAL OCCLUSION BEFORE AND AFTER ORTHODONTIC 
TREATMENT

Murtazaev Saidazim Saidazamovich



24 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

(24  mm) more than the calculated one, 
and the front height (M = 23  mm) was 
8.5  mm less (14.6  mm), then after 
treatment of the rear height (N = 
21.19  mm) was less than the norm by 
4 mm (17 mm), and the front height (M = 
24.25 mm) was almost equal to the norm 
of 25 mm (0.75 mm).

Conclusion
In patients with mesial occlusion, 

examined before and after orthodontic 
treatment, posterior rotation of the 
occlusal plane occurs and its direction is 
much closer to normal.

The occlusal plane is common to the 
upper and lower teeth, therefore, it is 
often used as a guideline to determine the 
violation of the interposition of teeth. The 
aim of the study is to study how the level 
of the occlusal plane changes in patients 
with mesial occlusion before and after 
treatment.

By the method of Di Paolo, lateral 
teleroentgenograms of 31  patients were 
studied before and after the treatment of 
mesial occlusion. It was revealed that in 
patients with mesial occlusion in the 
course of treatment, the direction of the 
occlusal plane is normalized. 
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Головною задачею технічного діа-
гностування постає контроль техніч-
ного стану, а саме контроль відповід-
ності номінальним значенням параме-
трів механічного вузла та визначення, 
по отриманим результатам, технічного 
стану в даний момент часу [1].

На ефективність проведення тех-
нічної діагностики впливає наявність 
та об’єм об’єктивних статистичних да-
них, які отримані завдяки здійснення 
моніторингу [2]:

• про ймовірність виникнення не-
справностей та достовірність отрима-
ної інформації – технічна складова;

• про середні витрати на виявлення, 

пошук та усунення несправностей  – 
економічна складова.

Згідно до сучасних вимог до енер-
гоефективності технологій [3] в Украї-
ні широко впроваджуються нові тех-
нології діагностики у машинобудуван-
ні, зокрема неруйнівного контролю 
механічних вузлів за тепловим мето-
дом, що є об’єктом проведеного дослі-
дження.

Використання теплового методу 
ускладнюється через його високу енер-
говитратність, перш за все, через по-
требу тривалого часу для здійснення 
контролю за динамікою теплового ре-
жиму об’єкту, що безпосередньо 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЮ 
ШПИНДЕЛЬНИХ ОПОР НАСТІЛЬНИХ ВЕРТИКАЛЬНО-
СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

Перетяка Н.О.
кандидат технічних наук
Боряк К.Ф.
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Анотація
Найбільш затребуваним методом неруйнівного контролю в галузі машинобу-

дування є тепловий метод, визначальним параметром якого є температура 
нагріву об’єкту. В роботі пропонується визначення технічного стану підшипни-
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пов’язано з витратами електроенергії 
на живлення електроприводу, який 
приводить до руху механічний вузол 
що контролюється [4].

Для вирішення даної проблеми за-
пропоновано використовувати метод 
теплового контролю із застосуванням 
нового критерію «БП» та визначально-
го параметру  – швидкості нагріву 
об’єкту. Метод полягає у вимірюванні 
значень температури редуктора в 
контрольних точках під час його функ-
ціонування, подальшого розрахунку 
швидкості нагріву в цих точках та по-
рівнянні поточних значень з нормова-
ним критерієм швидкості нагріву 
«БП», на підставі якого визначають 
технічний стан об’єкту [5]. Проте, ем-
піричний критерій «БП» було отрима-
но авторами для визначення технічно-
го стану редукторів редукторно-кар-
данного приводу генераторів пасажир-
ських вагонів під час стендових 
випробувань.

Авторами статті розпочато цикл 
експериментів з метою на підтвер-
дження за новим критерієм «БП» ви-
явленої закономірності в процесі те-
плового нагріву механічних вузлів із 
підшипниками кочення вже існую-
чих нормованих значень для редук-
торів редукторно-карданного приво-
ду генераторів пасажирських ваго-
нів, або визначення нових нормова-
них значень швидкості нагріву для 
інших різновидів механічних вузлів. 
В перспективі це дасть можливість 
скоротити технологічний час для ви-
значення технічного стану механіч-
них вузлів [6].

Металорізальні верстати підляга-
ють приймальним випробуванням, 
які складаються з випробувань на хо-
лостому ходу і перевірки паспортних 
даних, випробування під навантажен-
ням і в роботі, випробування на точ-
ність, випробування на жорсткість та 
вібростійкість. Випробування на хо-
лостому ходу і перевірку паспортних 
даних починають вмиканням міні-
мальної швидкості головного руху. 
Потім встановлюють другі ступені 
швидкості, вмикають подачу та при-
скорений хід. При оговореній техніч-
ними умовами частоті обертання 
шпинделя станок повинен безперерв-
но працювати не менш 1,5 – 2 години, 
причому температура в режимі стабі-
лізації нагріву шпиндельних опор не 
повинна перевищувати +50  оС для 
верстатів класу Н. Перевірку необхід-
но проводити при температурі навко-
лишнього середовища +20  оС, коли-
вання температури не повинні пере-
вищувати ±0,5 оС – для верстатів кла-
су С, ±1 оС для верстатів класу А і В та 
±2 оС для менш точних верстатів. Вер-
стат на точність перевіряють після 
його обкатування [7]. Норми точності 
и жорсткості шпинделя вертикально-
свердлильного станка встановлюють-
ся вимогами [8]. Загальні вимоги до 
випробувань верстатів на точність 
вказані у [9].

Вузол шпинделя є одним з осно-
вних вузлів та визначальним для точ-
носних параметрів верстата і продук-
тивності обробки. До нього висувають 
високі вимоги по точності обертання, 
вібростійкості, швидкохідності, а та-
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кож несучої здатності шпиндельних 
опор, їх довговічності та допустимому 
нагріву [10].

Авторами [11] було встановлено 
36  залежностей температур зовніш-
нього кільця підшипника кочення, що 
є передньою опорою шпинделя, від 
різних частот шпинделя. Залежність 
між частотою обертання шпинделя, 
нагрівом його опор та їх працездатніс-
тю носять нелінійний характер, тому 
виникають труднощі при виводі мате-
матичних моделей для визначення тех-
нічного стану опор шпиндельного вуз-
лу, основаних на вищевказаних залеж-
ностях.

У грудні 2018  експериментальним 
випробуванням піддалися два діючих 
вертикально-свердлильні станки мар-
ки НС-12А [12] та 2А106П [13] які ви-

користовуються в учбовій слюсарній 
майстерні Одеської академії технічно-
го регулювання та якості. Моделі вер-
статів відносяться до категорії настіль-
ного обладнання і придатні для оброб-
ки деталей невеликого розміру.

Метою досліджень є пошук енерго-
ефективної діагностичної моделі те-
плового контролю механічних вузлів 
для зниження витрат енергоносіїв.

Поставлена задача вдосконалити 
метод теплового контролю шпиндель-
них опор настільних вертикально-
свердлильних верстатів з урахуванням 
сучасних вимог до енергоефективності 
технологій.

Для виконання поставленої задачі 
автори провели дослідження з визна-
чення технічного стану підшипників 
шпиндельного вузлу настільних вер-

 а) б)
Рисунок 1. Контрольні точки для вимірювання температури нагріву підшипників
а – вертикально-свердлильний верстат НС-12А, б – вертикально-свердлильний вер-
стат 2А106П
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тикально-свердлильних верстатів на 
холостому ходу із застосуванням те-
плового методу за новим критерієм 
«БП» та визначальним параметром  – 
швидкістю нагріву підшипника.

Експеримент проводився при таких 
умовах: напруга мережі живлення 
електроприводу верстатів – U = 220 В; 
частота мережі живлення електропри-
воду верстатів – f = 50 Гц, температура 
повітря в приміщенні – t = 20 оС. Під 
час випробувань вимірювалась темпе-
ратура верхнього та нижнього упорно-
го підшипника шпинделя кожну 1 хви-
лину на відстані 15 см від контрольної 
точки (рис.1). Вимірювання значень 
температури проводились безконтак-

тним методом за допомогою перенос-
ного пірометру GM  300  із похибкою 
вимірювання температури ± 1,5 ºС. Ре-
зультати вимірів записувалися у про-
токол випробувань.

Значення швидкості нагріву під-
шипників шпиндельного вузлу Jнш 
обчислювалось за формулою:

   (1)

де DТал – абсолютний ланцюговий 
приріст контрольних вимірів темпера-
тури, оС;

∆τ – інтервал часу між контрольни-
ми вимірюваннями температури, хв.

Результати, які отримані під час 

Рисунок 2. Температура нагріву підшипників шпиндельного вузлу вертикально-
свердлильного верстату НС-12А (без навантаження) 
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експериментальних досліджень нагрі-
ву упорних підшипників шпиндельно-
го вузлу при роботі верстатів на холос-
тому ході надані у вигляді функціо-
нальної залежності температури від 
часу (рис.2, 4) та швидкості нагріву від 
часу (рис.3, 5).

З графіку температури нагріву під-
шипників шпиндельного вузлу верти-
кально-свердлильного верстату НС-
12А (рис.2) видно, що значення темпе-
ратури нагріву не перевищує нормова-
ного значення та відповідає 
працездатному стану підшипників [7]. 
Зростання температури починається з 
17  хвилини. Фаза неупорядкованого 
нагріву відповідає часовому інтервало-
ві від 0 до 17 хвилини. Фаза регулярно-

го нагріву спостерігається від 17  до 
33  хвилини, фаза стабілізації почина-
ється з 34  хвилини. Залежність зміни 
температури від часу достовірно опи-
сується лінійною функцією. Графік за-
лежності температури нагріву від часу 
достовірно описується лінійною функ-
цією.

З графіку швидкості нагріву шпин-
дельного вузлу вертикально-сверд-
лильного шпинделя верстату НС-12А 
(рис.3) видно, що пікові значення 
швидкості нагріву відповідають часо-
вому інтервалу від 17  до 22  хвилини, 
що знаходиться в фазі регулярного на-
гріву. Коливання швидкості зміни тем-
ператури мають аперіодичний харак-
тер, і описуються поліномінальною 

Рисунок 3. Швидкість нагріву підшипників шпиндельного вузлу вертикально-сверд-
лильного верстату НС-12А (без навантаження)
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залежністю шостого ступеню. Швид-
кість нагріву підшипників не переви-
щує значення Jнш = 1  оС/хв, що за 
відповідає області допустимих значень 
Jн ≤ 1,1 оС/хв за новим критерієм «БП».

З графіку температури нагріву під-
шипиків шпиндельного вузлу верти-
кально-свердлильного верстату 
2А106П (рис.4) видно, що максималь-
не значення температури нагріву не 
перевищує допустиме нормоване мак-
симальне значення температури, що 
відповідає працездатному стану під-
шипника [7]. Ріст температури почи-

нається з 19 хвилини. Фаза неупоряд-
кованого нагріву відповідає часовому 
інтервалові від 0  до 18  хвилини. Від 
19  до 33  хвилини наблюдається фаза 
регулярного нагріву, з 34 хвилини по-
чинається фаза стабілізації. Графік за-
лежності температури нагріву від часу 
достовірно описується лінійною функ-
цією.

З графіку швидкості нагріву під-
шипників шпиндельного вузлу верти-
кально-свердлильного верстату 
2А106П (рис.5) видно, що пікові зна-
чення швидкості нагріву спостеріга-

Рисунок 4. Температура нагріву підшипників шпінделю вертата 2А106П (без наванта-
ження)
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ються у фазі регулярного нагріву і від-
повідають часовому інтервалу від 
21  до 33  хвилини, що знаходиться в 
фазі регулярного нагріву. Коливання 
швидкості зміни температури мають 
аперіодичний характер, і описуються 
поліномінальною залежністю шостого 
ступеню. Швидкість нагріву підшип-
ників не перевищує значення 
Jнш  =  1,1  оС/хв, що відповідає області 
допустимих значень Jн   ≤  1,1  оС/хв за 
новим критерієм «БП».

Таким чином, авторами, на прикла-
ді двох вертикально-свердлильних 

верстатів марки НС-12А та 1А106П, 
експериментальним шляхом було під-
тверджено можливість застосування у 
тепловому методі неруйнівного контр-
олю нового критерію «БП» із заявлени-
ми нормованими значеннями визна-
чального параметру для швидкості на-
гріву Jн ≤ 1,1 оС/хв при діагностуванні 
технічного стану шпиндельних вузлів 
відповідно до інших типів механічних 
вузлів із підшипниками кочення. По-
будована графічна залежність темпе-
ратури та швидкості нагріву від фаз 
нагріву у часі при обкатці без наванта-

Рисунок 5. Швидкість нагріву підшипників верстату 2Н106П (без навантаження)
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ження. Отримано інтервал часу, в яко-
му значення параметру швидкості на-
гріву працездатних підшипників вер-
тикально-свердлильних верстатів при 
обкатці без навантаження відповіда-
ють області допустимих значень кри-
терію «БП», а саме Jн ≤ 1,1  оС/хв. Цей 
часовий інтервал для технічної діа-
гностики вертикально-свердлильних 
верстатів настільного типу за критері-
єм «БП» при випробуваннях без на-
вантаження знаходиться у фазі регу-
лярного нагріву в межах від 17  до 
33 хвилини.

Пропонується прийняти значення 
швидкості нагріву за критерієм Jн ≤ 
1,1 оС/хв за нормовані, які відповідають 
граничному стану працездатних упо-
рних підшипників кочення шпиндель-
ного вузлу вертикально-свердлильних 
верстатів при випробуваннях без на-
вантаження. Пропонується у подаль-
шому моніторингу періодично робити 
контрольні виміри температури під-
шипників у проміжку між 17  і 33 хви-
линами кожну 1 хвилину для визначен-
ня швидкості нагріву опор і порівняння 
отриманих значень із областю допусти-
мих значень за критерієм «БП».

Завдяки вдосконаленню теплового 
методу технічного діагностування ме-
ханічних вузлів із підшипниками ко-
чення за визначальним параметром 
швидкості нагріву шляхом застосуван-
ням нового критерію «БП» для визна-
чення працездатності шпиндельного 
вузлу вертикально-свердлильних вер-
статів настільного типу досягається 
економія енергоресурсів за рахунок 
скорочення часу випробувань з 120 до 

33 хвилин. Окрім економії технологіч-
ного часу застосування критерію «БП» 
надає можливість здійснення опера-
тивного контролю за технічним ста-
ном механічних вузлів із підшипника-
ми кочення, що сприяє переходу від 
проведення технічного обслуговуван-
ням за регламентом до технічного об-
слуговуванням за технічним станом. 
Перехід на проведення технічного об-
слуговування верстатів за технічним 
станом також дасть додаткову еконо-
мію коштів підприємству.

Метод теплової діагностики меха-
нічних редукторів за параметром 
швидкості нагріву по критерію «БП» 
захищено патентом на корисну мо-
дель [14].
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В середині ока людини знаходиться 
кришталик, він має форму двояко ви-
пуклої лінзи, яка фокусує зображення 
на сітківці. В наслідок вікових змін або 
травм відбувається помутніння, яке 
називається катарактою, при цьому 
оптична інформація зазнає різного 
роду аберацій або й зовсім не доходить 
до сітківки.

Статистика стосовно розвитку ка-
таракти досить невтішна, більше по-
ловини всього населення землі після 
65 років страждають на неї. На цю ві-
кову категорію приходиться близько 
75 відсотків випадків помутніння кри-
шталика, а 20  відсотків таких хворих 
мають вік 40  – 60  років [1]. На даний 
час існує єдиний спосіб лікування ка-
таракти–видалення помутнілого кри-
шталика з послідуючою його заміною 
на штучний (інтраокулярну лінзу, 
ІОЛ).

Великий вибір ІОЛ дозволяє враху-
вати при операції індивідуальні потре-
би кожного пацієнта. Варто пам’ятати, 
що разом з видаленням рідного кри-

шталика також втрачається природній 
жовтий фільтр і цим самим знижуєть-
ся захист від шкідливого випроміню-
вання, що може викликати прискоре-
ну дегенерацію макули. Тому, ІОЛ, яка 
імплантується, повинна мати не тільки 
високі оптичні показники, але й захис-
ні властивості [2].

Існує два вида афакічних ІОЛ, жор-
сткі, які виготовлені з поліметилмета-
крилата (ПММА) та м’які – гідрофобні 
акрилові, гідрофільні акрилові і силі-
конові. З часом, від жорстких лінз від-
мовляються, тому що для їх імпланта-
ції потрібен в ході порожнинних опе-
рацій великий розріз очного яблука. 
Наслідком цього може бути ряд побіч-
них ефектів, таких як розвиток астиг-
матизму та довгий період реабілітації 
(загоєння), причиною чого є відсут-
ність в зоні розрізу кровоносних капі-
лярів.

За способом заломлення світла, ви-
користовуються сферичні та асферич-
ні ІОЛ [3]. Сферичні, вважаються мо-
рально застарілими, тому що їм при-
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таманні так звані геометричні та хро-
матична аберації, які викликають 
світлорозсіювання, і не дають можли-
вість сфокусувати зображення в одній 
точці на сітківці. Це є основною при-
чиною появи ефектів відблисків згідно 
закону Снеліуса-Декарта [4], засвітів, 
яскравих плям та зниження передачі 
кольору і контрастності зображення. 
Асферичні лінзи позбавлені всіх абе-
рацій, які притаманні сферичним. Не-
залежно від того, на яку частину лінзи 
потрапляє світло, чи то в центр, чи на 
периферію, асферичні лінзи пропуска-
ють його однаково, з однаковою інтен-
сивністю та кутом, збираючи в одній 
фокусній точці, до того ж, мають під-
вищену світлопередачу та створюють 
більш контрастне зображення. Міну-
сом асферичних лінз, являється їх від-
носно висока ціна в порівнянні із сфе-
ричними.

По способу корекції зору хірурги 
мають можливість вибирати між 
моно- та мультифокальними ІОЛ. Мо-
нофокальні коректують після операції 
зір на далечину, без можливості фоку-
сування на різні дистанції, тому при 
читанні пацієнту з таким типом лінзи 
потрібно вдягати окуляри. Мультифо-
кальні дозволяють акомодацію за ра-
хунок спеціальних зон, кожна з яких, 
відповідає за свою область. Торичні, 
які розроблені спеціально для пацієн-
тів з астигматизмом [5]. В торичні 
лінзи мають зону з циліндричною по-
верхнею, яка виправляє ефект “криво-
го дзеркала” [6].

Властивості, які повинні мати ін-
траокулярні лінзи:

• Ідеально гладка поверхня, яка не 
пошкоджує оточуючі таканини

• Матеріал лінзи біологічно інерт-
ний, що не викликає відторгнення

• Дизайн форми, який забезпечує 
правильне положення штучного 
кришталика в оці пацієнта

• Мала товщина, що дає змогу лег-
ко моделювати кришталик і вво-
дити його в око через мінімаль-
ний розріз, не більше 2,5 мм

• Здатність фільтрувати ультрафіо-
летові промені та шкідливе синє 
світло

Окрім цього є ще два важливих 
параметра, діаметр оптичної частини 
лінзи та розмір з опорними елементами. 
Оптична частина варіюється від 5  до 
6,5  мм в діаметрі при загальному 
розмірі від 12 до 15 мм [1].

Після видалення катаракти, мож-
ливі ускладнення, які умовно можна 
розділити на інтраопераційні та після-
операційні. Післяопераційні ділять на 
ранні та пізні. Частота післяоперацій-
них ускладнень складає 1-1,5% [7].

Вони пов’язані з тим, що під час 
втручання в очне яблуко можлива мі-
кроскопічна кровотеча в передню ка-
меру або в скловидне тіло, частота 
випадків таких станів  – 7  на 
100  000  оперованих [8]. В очному 
яблуці може залишитись якась части-
на кришталикових мас. В більшості 
випадків, ці маси розсмоктуються, в 
іншому випадку ендотеліальні кліти-
ни починають проростати в ІОЛ, 
створюючи її помутніння, тобто ви-
кликають вторинну катаракту. В паці-
єнтів з міопією (короткозорістю), 
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можливе відшарування сітківки, яке 
трапляється в 3-4% випадків [9]. До-
сить рідко після операції по заміні 
ІОЛ лінза зміщується, що пов’язано з 
розривом задньої капсули, яка утри-
мує лінзу. Якщо зміщення триває 
більше 3-х місяців, лінза може заруб-
цюватись і це ускладнює її видалення. 
Ця ж капсула в 20-25% випадків, за 
рахунок наростання епітеліальних 
клітин на ній, мутніє, що призводить 
до зниження гостроти зору [10]. Час-
тота помутніння знаходится в прямій 
залежності від матеріала лінзи. Для 
поліакрила вона складає  – 10%, силі-
конових – 40%, для матеріала ПММА – 
більше 50% [11].

Всі вище перелічені ускладнення 
лікуються хірургічним шляхом, за-
лежно від типу, з проникненням в 
очне яблуко або ж за допомогою ла-
зера.

Висновок: На сьогоднішній день 
існує єдиний спосіб лікування ката-
ракти  – це видалення помутнілого 
природнього кришталика і заміна 
його на штучний. Кращими вважа-
ються, м’які мультифокальні силіко-
нові лінзи, з можливістю акомодації і 
жовтим фільтром. Існує потреба в 
перспективних пошуках нових мате-
ріалів для виготовлення ІОЛ та в роз-
робці нових надтонких моделей які 
імплантуються через мінімальний 
розріз.
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Серед психологічних феноменів, із 
якими доводиться працювати у наш 
час фаховому практичному психологу, 
особливе місце займають ті, які мають 
не лише широке розповсюдження, але 
й вкрай важливі наслідки для осіб, ко-
трі зіткнулися з ними; до таких нале-
жить і переживання почуття любові. 
Причому в таких випадках дуже часто 
наявні не лише складні та травмуючі 
переживання, але нерідко вони супро-
воджуються важкими небажаними на-
слідками. Тому, для надання ефектив-
ної допомоги у таких випадках тим, 
хто її потребує, сучасний психолог по-
винен володіти найновішими і досто-
вірними знаннями з предмету розгля-
ду. Однак при детальному розгляді 
проблеми, що перебуває в центрі роз-
гляду, вникають чималі труднощі; дана 
обставина зумовлює актуальність да-
ного дослідження.

Мета роботи: висвітлити труднощі, 
що виникають при дослідженні осо-
бливостей прояву феномену любові.

Попередній розгляд проблеми, що 
перебуває в центрі уваги, було здій-
снено у публікації на дану тему [1]. 

Однак при цьому було виявлено певні 
труднощі, які не дозволяють сплану-
вати і провести дослідження, що до-
зволило би вирішити поставлені за-
вдання. Короткому розгляду трудно-
щів, що виникли, присвячено дану 
публікацію.

Передусім було зроблено спробу 
навести визначення любові, проте 
прояви даного феномену настільки 
різноманітні, що здійснити задумане 
виявилося непросто. Звісно, існує низ-
ка видів любові, які мають значні від-
мінності, тому знайти те, що є спіль-
ним для всіх них, досить складно. Про-
те це не заперечує можливості знайти 
те, що є між ними спільного, і дає під-
стави позначити відмінні між собою 
явища одним терміном. З огляду на це 
таку спробу було зроблено, а далі роз-
гляд було зосереджено на тому виді 
любові, що позначає стосунки між чо-
ловіком і жінкою, для яких переважно 
вживають термін “кохання”. І хоча 
саме цей вид любові мають на увазі 
найчастіше, коли заходить мова про 
любов, і досліджують найчастіше, при 
подальшому його розгляді труднощів 
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не стало менше. Зокрема, знайти до-
стовірне й обґрунтоване визначення 
кохання також не вдалося, як не вдало-
ся і самостійно вивести його.

Не менші труднощі зустрічають до-
слідники, що намагаються розділити 
поняття “закоханість” і “кохання”. Од-
нак переважно науковці сходяться на 
думці, що, незважаючи на схожість 
проявів, закоханість – це стан, а кохан-
ня  – процес. Погоджуючись із таким 
тлумаченням, доцільно поставити за-
вдання розібратися з тим, яка специфі-
ка цього процесу. Зокрема, низка до-
слідників відзначають, що кохання  – 
це діяльність, спрямована на турботу 
про об’єкт прив’язаності. Тому постає 
необхідність з’ясувати особливості 
того виду діяльності, яким є кохання, 
тобто любов чоловіка до жінки. Для 
цього варто зіслатися на відоме визна-
чення даного поняття: діяльність – це 
специфічна активність людини, 
пов’язана з задовільненням наявних у 
неї потреб, яка регулюється свідоміс-
тю і спрямована на пізнання та пере-
творення оточуючого світу. Відразу 
виникає кілька питань: на задовіль-
нення яких потреб спрямовано кохан-
ня? Яка роль свідомості у цьому про-
цесі? Як саме при цьому відбувається 
перетворення оточуючого світу? Варто 
врахувати і інші особливості діяльнос-
ті, зокрема, те, що вона завжди спря-
мована на досягнення певної мети. Яку 
мету переслідує кохання? Як людина, 
котра кохає, домагається її реалізації? 
Нарешті, результатом діяльності нео-
дмінно є створений в її ході продукт. 
Який саме продукт створюється в да-

ному випадку, при коханні чоловіка та 
жінки? Так само, як результатом діяль-
ності неодмінно повинні стати сфор-
мовані в цьому процесі риси особис-
тості. Які саме риси особистості фор-
муються в коханні? До речі, ні в одній 
з відомих класифікацій видів діяль-
ності кохання немає. А чи мають місце 
під час кохання традиційні складові 
процесу діяльності: інтеріоризація, 
екстеріоризація, процес прийняття рі-
шення та інші?

Як видно з наведеного, для 
з’ясування виявлених труднощів необ-
хідно спланувати і провести відповід-
не дослідження. Проте як планування, 
так і проведення такого дослідження 
також наражається на чималі трудно-
щі. Адже, щоб обрати піддослідних 
для його проведення, необхідно для їх 
вибору скористатися критеріями, які 
наразі невідомі, і які потрібно з’ясувати 
в ході дослідження. А як зафіксувати 
етапи діяльності, виявити їхні особли-
вості, якщо не відомо, що становить зі 
себе кохання як діяльність? А який тип 
особистості формує така діяльність?

Наразі немає змоги дати достатньо 
обґрунтовану відповідь на інші питан-
ня, як от: чи неодмінно кохання пови-
нно бути лише взаємним? Якщо йдеть-
ся про діяльність, в якій має задовіль-
нення потреб, то чи може таке вдово-
лення потреб бути невзаємним? Не 
вирішеними залишаються і низка ін-
ших важливих питань, вирішення 
яких потребує з’ясування особливос-
тей феномену любові. Зокрема: як при 
цьому людина пізнає і перетворює 
оточуючий світ?
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Висновок. Проведене дослідження 
дозволяє констатувати, що у феномені 
любові на сьогодні залишається багато 
нез’ясованого; недостатньо вивченими 
залишаються всі її види, кохання зо-
крема. Для вивчення психологічних 
особливостей прояву феномену любо-
ві необхідно спланувати і провести 

відповідне дослідження, яке повинно 
дати відповіді на поставлені в ході да-
ного дослідження питання.
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Проблема самоставлення особис-
тості є гостроактуальною у психоло-
гічній науці, позаяк адекватне ставлен-
ня до себе є запорукою психологічного 
благополуччя людини та її успішного 
самоздійснення як суб’єкта суспільних 
відносин. На основі знань про себе у 
людини формується позитивне чи не-
гативне ставлення до власної особис-
тості, що далі стає основою її вчинків 
та дій. Ставлення до себе ми вважаємо 
важливою емоційною складовою об-
разу Я, самосвідомості, здатною впли-
вати на усі без винятку аспекти життя 
людини. Це – специфічний вид емоцій-
них переживань, що безпосередньо 
виражає сенс Я для суб’єкта та відо-
бражає його ставлення до того, що він 
дізнається і відкриває про самого себе.

Імпліцитно проблема самоставлен-
ня особистості активно досліджувалась 

зарубіжними та вітчизняними наков-
цями з різних позицій: як сума емоцій-
них компонентів і безпосередньо-фено-
менологічне вираження особистісного 
смислу «Я» для самої людини (В. Сто-
лін), самопізнання, емоційне ставлення 
до себе та соціальна установка (Н. Сар-
джвеладзе), феномен в структурі осо-
бистості (Т. Горобець), почуття вну-
трішнього благополуччя з афективно-
мотиваційною детермінацією (К. Ро-
джерс), самоповага (І. Кон), інтегральна 
самооцінка (У. Джемс), ієрархічна 
структура із частковими самооцінками 
(Р. Бернс, Р. Шавельзон), стійка особис-
тісна риса (С. Куперсміт, М. Розенберг), 
самостійна змінна з особливою приро-
дою (Д. Дембо), любов до себе, почуття 
компетенції (Л. Уелс, Дж. Марвелл).

Нас цікавить залежність самостав-
лення від деприваційних умов соціалі-
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зації, в яких від народження перебуває 
зростаюча особистість. Враховуючи 
означене, нами проведено діагностику 
самоставлення депривованого юна-
цтва за методикою С. Пантилєєва [1]. 
Респондентами обрано 112 клієнтів Ре-
сурсного центру Тернопільського об-
ласного благодійного фонду «Майбут-
нє сиріт» ранньоюнацької вікової гру-
пи (69  дівчат та 43  юнаки), з якими 
довелося працювати на різних етапах 
реалізації програми «На порозі само-
стійного життя».

Виявлено, що за шкалою «Самоке-
рівництво» показники юнаків та дівчат 
становлять 6,02 стенів та 6,27 стенів від-
повідно, що засвідчує переконаність 
юнацтва в тому, що їхнє Я підвладне 
зовнішнім обставинам. За шкалою 
«Очікуване самоставлення» показники 
становлять у юнаків 5,63 стенів, а у ді-
вчат – 5,37 стенів. Безвідносно до статі, 
респонденти не є твердо переконаними 
в тому, що їхні характер і особистісна 
діяльність здатні викликати в інших по-
вагу, симпатію, схвалення, розуміння. 
Перебування в умовах сімейної депри-
вації, за відсутності з ранніх років лю-
блячого і турботливого дорослого 
(мами чи особи, яка її замінює) та за 
наявності у найближчому соціальному 
оточенні множинності людей (обслуго-
вуючого персоналу, вихователів, вчите-
лів) призвело до того, що відображення 
дитини у «соціальних дзеркалах» часто 
не співпадали і були суперечливими, 
що спричинило недостатній розвиток 
почуття самототожності.

Шкала «Самоприйняття» у своїй 
основі має симпатію до себе, прийнят-

тя себе таким, яким ти є, нехай навіть 
з недоліками. Питання, які до неї вхо-
дять, пов’язані зі схваленням своїх 
планів і бажань, поблажливим, друж-
нім ставленням до себе. Згідно отри-
маним даним, показники у юнаків і ді-
вчат загалом не є високими (6,02  сте-
нів і 5,9 стенів відповідно). Отже, три-
вале перебування в закладах 
інституційного догляду породжує кон-
фліктність Я, неузгодженість із самим 
самою. Але супутні конфліктність і 
негативні емоції зумовлені не припи-
суванням собі провини за невдачі, а 
пов’язані із труднощами локалізації 
їхнього істинного джерела.

На особливу увагу заслуговують 
дані, отримані за шкалою «Самозвину-
вачення», що вміщувала пункти, 
пов’язані з інтрапунітивністю, самозви-
нуваченням, негативними емоціями на 
адресу свого Я. Показники шкали є ін-
дикатором відсутності симпатії до са-
мого себе, незважаючи навіть на наяв-
ність високої самооцінки якостей і до-
сягнень. Респонденти показали високі 
значення за шкалою (юнаки – 7,77 сте-
нів, дівчата – 7,02 стенів). Зокрема 6 % 
дівчат показали крайні високі значення 
(в межах 9  стенів). Установка на само-
звинувачення супроводжується вну-
трішнім напруженням, самооголеністю 
та відкритістю у сприйнятті негативних 
емоцій, існуванням стійких афектив-
них комплексів, які супроводжуються 
тривожністю.

Вважаємо, що сенсорно-комуніка-
тивний голод, перенасичення однома-
нітним комунікативним колом в за-
кладах інституційного догляду нега-
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тивно позначились на розвитку само-
свідомості депривованих вихованців. 
Стосунки з вихователями, вчителями і 
персоналом не спроможні компенсу-
вати відсутність спілкування в родин-
ному оточенні. Усе це в сукупності 
стало джерелом негативного ставлен-
ня та нелюбові до себе. Однак, перед-
часно стверджувати, що негативне 
ставлення до себе і пов’язане з ним 
небажання приховувати про себе не-
гативну інформацію є істинними. Зна-
ходимо аргументи на користь захисно-
го характеру самозвинувачень у формі 
негативних самооцінок, розрахованих 
на появу в оточуючих позитивних ре-
акцій співчуття. У страждальній пози-
ції «об’єкта» особистість знімає з себе 
відповідальність за свої дії та вчинки, 
фактично перекладаючи її на інших 
або ж на зовнішні обставини.

Психологічну структуру самостав-
лення допомагають розкрити внутріш-
ні зв’язки і відношення між його шка-
лами. Факторизація матриці інтерко-
реляцій між складовими самоставлен-
ня дозволила виокремити три фактори. 
До першого фактора «Самоповага» 
увійшли такі шкали: «самокерівни-
цтво» (0,852), «самовпевненість» 
(0,845), «закритість» (0,764) та «відо-
бражене самоставлення» (0,765). Усі ці 
шкали виражають оцінку власного Я 
по відношенню до соціально-норма-
тивних критеріїв: цілеспрямованості, 

волі, успішності, моральності, соціаль-
ного схвалення. Другий узагальнений 
фактор «Аутосимпатія» складають 
шкали «самоприйняття» (0,842), 
«самоприв’язаність» (0,727) та «само-
цінність» (0,685). Змістом фактору є 
самоставлення, яке базується на са-
прихильності, симпатії, що можуть іс-
нувати поряд чи всупереч тій чи іншій 
узагальненій самооцінці, що виража-
ється в переживанні самоповаги. Тре-
тій фактор презентують шкали «вну-
трішня конфліктність» (0,824) та «са-
мозвинувачення» (0,863), виокремлен-
ня яких в зумовлено необхідністю 
захисту Я від негативних емоцій і під-
тримки загальної самоповаги на по-
стійному і стабільному рівні.

Отримані виміри є своєрідним кон-
тинуум, який відображає вироблену в 
умовах сімейної депривації дисгармо-
нію підструктур самоставлення. Для 
вихованців закладів інституційного 
догляду є характерним разючий дисо-
нанс між позитивними установками 
щодо самого себе, сподіванням пози-
тивного ставлення інших та трудноща-
ми при самозаглибленні, переживання 
конфліктності Я й негативними емоці-
ями на адресу свого Я.
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Вивчення цінностей є досить важ-
ливим, оскільки вони безпосередньо 
впливають на світогляд людини, її по-
ведінку і життя загалом, адже цінності 
відносять до ментальних утворень лю-
дини, які безпосередньо впливають на 
її долю. Для соціології важливим є те, 
як люди нагромаджують життєві цін-
ності, якою мірою вони поширені в 
суспільстві, яким є їх контекст. З соціо-
логічної призми акцент зосереджений 
на цінностях, які регулюють взаємини 
людей, їх поведінку в малих та великих 
соціальних групах і суспільстві.

У цілому значення цінностей для 
людського життя полягає у продуку-
ванні і підтримці соціальних зв’язків 
між людьми, сприянні їхньої ідентифі-
кації, полегшенні орієнтування людей 
у складних життєвих ситуаціях, ство-
ренні атмосфери впевненості у люд-
ських взаємовідносинах тощо. Тут, 

зрозуміло, без впливу механізму вихо-
вання не обійтись, але тоді ще більш 
помітною стає пріоритетна роль цін-
ностей, бо виховання без ціннісних 
орієнтирів не буває [1, с. 9].

Дослідження ціннісних орієнтацій 
у соціології привертало увагу багатьох 
авторів, зокрема вивчали поняття цін-
ності Ф. Знанецький, У. Томас, Г. Спен-
сер, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс. Доліджу-
ють цю проблему й сучасні вітчизняні 
науковці, зокрема О. Ручка, О. Здраво-
мислов, М. Титма, О.  Балакірєва, 
В. Островський та інші.

Німецький соціолог Макс Вебер 
вперше ввів поняття «цінність» в нау-
ковий обіг. На його думку, цінності  – 
це ніщо інше, як усвідомлений інтерес. 
Саме інтереси людини спричиняють 
цінність кожного окремого предмета. 
Він трактує цінності як історичне яви-
ще, що визначається інтересом певної 
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епохи. Зі зміною епохи втрачають сенс 
та актуальність цінності. Цінності ви-
значають норми взаємовідносин лю-
дей та загальний устрій суспільного 
життя. Він також, як відомо, розробив 
так званий принцип «свободи від оці-
ночних суджень», реалізація якого 
ніби забезпечує аксіологічну ней-
тральність соціальної науки. Вчений 
загалом не заперечував важливої ролі 
позанаукових (насамперед, практич-
них) цінностей у науковому виробни-
цтві. Такі цінності, на його думку, 
впливають на вибір проблеми дослі-
дження, відбір емпіричного матеріалу, 
вони можуть бути предметом емпірич-
ної науки, наукової критики, розгляда-
ються у вимірі співвіднесення цілей і 
засобів [2].

До поняття «цінності» соціологи 
звернулися на початку XX  століття у 
зв’язку з тим, що з’явилася потреба до-
сліджувати чинники регуляції люд-
ської поведінки. Вже з 50-х років мину-
лого століття цінності посіли одне з 
пріоритетних місць в теорії соціології, 
а з кінця XX століття почався етап 
масштабних порівняльних, крос-
культурних досліджень.

Поняття «ціннісні орієнтації» в 20-х 
роках XX ст. ввели відомі американ-
ські соціологи, автори праці «Поль-
ський селянин в Європі та Америці» У. 
Томас та Ф. Знанецький [5]. Саме вони 
перші дослідили ціннісну проблемати-
ку емпіричним чином. Автори дослі-
джували життя польських емігрантів, 
які виїхали з Європи в Америку і вия-
вили залежність їх поведінки в новому 
соціальному середовищі від власних 

національних традиційних цінностей і 
норм. Вони розглядали ціннісні орієн-
тири саме як соціальну установку осо-
бистості, яка також виступає регулято-
ром поведінки індивіда. Ціннісні орі-
єнтації – ключові структурні елементи 
особистості. Ф.  Знанецький визнавав 
існування індивідуальних цінностей 
поряд з суспільними.

У вітчизняній соціології поняття 
цінностей з’явилося дещо пізніше, на 
початку 60-х років. Воно трактувалося 
як склад соціального рівня спрямова-
ності особистості, пов’язане зі значу-
щими для неї оцінками дійсності: 
«Ціннісна орієнтація особистості – це 
установка особистості на ті чи інші со-
ціальні цінності, тобто краще ставлен-
ня до певної групи їх, наприклад, уста-
новка на працю, навчання, громадську 
роботу, сім’ю, заробіток тощо» [4, 
с. 508].

Ціннісні орієнтації  – особистісні 
орієнтації стосовно цінностей тих чи 
інших спільнот чи груп: загальнолюд-
ських, національних, класових, про-
фесійних тощо; тривкі диспозиції, що 
регулюють загальну спрямованість ді-
яльності людини стосовно таких цін-
ностей та інших об’єктів високої соці-
альної значущості; складові вищих 
рівнів у диспозиційній структурі спря-
мованості особистості. Вищим рівнем 
ціннісних орієнтацій є орієнтації сві-
тоглядні, що визначають найзагальні-
шу ціннісну спрямованість пізнаваль-
ної, духовно-практичної та практичної 
діяльності людини, її вищі цілі життя. 
У процесі пошуку й особливо вирі-
шення питання про сенс життя відбу-
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вається інтеграція окремих світогляд-
них ціннісних орієнтирів у відповід-
ний за формою порівняно цілісний 
світогляд, що має власну, зокрема іє-
рархічну, структуру [3, с. 786].

Найбільший вплив на вивчення 
ціннісної проблематики мали дослі-
дження Ш. Шварца [6], який особливу 
увагу приділив визначенню універ-
сального набору цінностей і структурі 
їх взаємозв’язку. З кінця 80-х років 
ним була організована Міжнародна 
програма порівняльного (крос-
культурного) вивчення цінностей, з 
якою працювали у 60  країнах світу. 
Близько 100 тисяч людей взяли участь 
у дослідженні. Для широкого користу-
вання Ш. Шварц запропонував «Шка-
лу цінностей Шварца (Schwartz Value 
Scale, SVS) і «Портретний опитуваль-
ник» (Portraits Questionnaire, PQ), за 
допомогою яких визначалися цінності 
і складався психологічний портрет 
особи. Шкала цінностей Ш.  Шварца 
відкидає просту класифікацію ціннос-
тей М. Рокича на кінцеві та інструмен-
тальні цінності і визначає структуру 
чинників мотивації. Ш.  Шварц 
об’єднав цінності в десять різноманіт-
них блоків мотивації, які він трактує 
як основні типи і блоки цінностей. До-
слідник аргументує, що цінності  – це 
існуючі за межами ситуації задачі, які 
служать інтересам індивідів або груп і 
представляють одну з десяти мотива-
цій або типів цінностей.

На думку автора методики модель 
цінностей складає чотири орієнтації 
людей: орієнтація на інших людей і 
урахування їх інтересів; орієнтація на 

себе і прагнення до власної самореалі-
зації; орієнтація на інновації, зміни; 
орієнтація на збереження існуючого 
суспільства і його традицій. Відповід-
но до цих орієнтацій цінності згрупо-
вані в чотирьох секторах таким чином: 
прихильність до змін (самокерівни-
цтво, стимуляція); консерватизм (кон-
формізм, традиційність, безпека); са-
мотрансцендентність (орієнтація на 
інших, універсалізм); самовдоскона-
лення (орієнтація на себе, влада і до-
сягнення).

Світове дослідження цінностей 
(World Values Survey) – найбільше в іс-
торії соціологічне дослідження, пов’я-
зане цінностями і переконаннями жи-
телів різних країн світу.

Опитування охоплює 81  країну на 
всіх шести континентах, і населення 
цих країн в сукупності становить біль-
ше 85% жителів планети. Результати 
Values Survey враховують сотні показ-
ників, і деякі з них торкаються важли-
вого аспекту крос-культурних відмін-
ностей. Наприклад, в Україні, за дани-
ми дослідження, протягом 2010-
2014  рр. серед основних цінностей 
респонденти називали такі: сім’я: дуже 
важливо 1,380 92,0%; досить важли-
во  – 986,6%; не дуже важливо  – 20  – 
1,3%; зовсім не важливо – 2 – 0,1%; (N) 
(1,500)  – 100%); друзі у житті  – дуже 
важливо 660 – 44,0%; досить важливо 
624  – 41,6%; не дуже важливо 185  – 
12,3%; зовсім не важливо – 30 – 2,0%; 
(N) (1,500) – 100%; вільний час – дуже 
важливо 554 – 36,9%; досить важливо 
654  – 43,6%; не дуже важливо 232  – 
15,4%; зовсім не важливо 60 – 4,0%; (N) 
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(1,500) – 100%; політика – дуже важли-
во 110  – 7,4%; досить важливо 317  – 
21,1%; не дуже важливо 631  – 42,0%; 
зовсім не важливо 443  – 29,5%; (N) 
(1,500) – 100%; робота –дуже важливо 
789  – 52,6%; досить важливо 393  – 
26,2%; не дуже важливо 180 12,0%; зо-
всім не важливо 138  – 9,2%; (N) 
(1,500) – 100%; релігія –дуже важливо 
394  – 26,3%; досить важливо 518  – 
34,5%; не дуже важливо 397  – 26,5%; 
зовсім не важливо 191  – 12,8%; (N) 
(1,500) – 100% [7].

Аналіз спрямованості ціннісних 
орієнтацій молоді є також досить акту-
альним. Важливо вивчати цінності мо-
лоді для того, щоб показати, що на-
справді ціннісні орієнтації молоді від-
різняються від повсякденних уявлень 
про них. Основне протиріччя і про-
блемна ситуація полягає в тому, що 
відбувається злам цінностей, і переорі-
єнтація молоді на інший цінності. 
Тому дуже важливо проаналізувати 
реальну структуру ціннісних орієнта-
цій молоді. Власне пілотне досліджен-
ня показує, що до своїх основних жит-
тєвих пріоритетів студентська молодь 
(КНУ) насамперед відносить сімейне 
щастя та саморозвиток. Найбільше у 
житті студенти бажають досягти висо-
ких кар’єрних позицій для забезпечен-
ня власної життєдіяльності і близьких 
людей, а також мати можливість само 
реалізуватися. Студенти найбільше 
оцінили власну фактичну участь перш 

за все у сфері сім’ї, медіа. Найнижчий 
рівень залученості опитаних виявився 
до сфери політики та релігії. Для сту-
дентів важливо мати власну думку, са-
мостійно вирішувати, як діяти, досяга-
ти високих цілей, діяти незалежно від 
думки інших та постійно самовдоско-
налюватися.
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Самотність  – екзистенційна ситуа-
ція людського буття, у межах якої від-
бувається зовнішнє чи внутрішнє від-
окремлення людей [5, 564], тобто само-
тність  – це такі життєві моменти або 
стани, при яких людина залишається 
однією (фізично або духовно).

Як правило, самотність – це недов-
готривалий стан. До постійно зайня-
тих людей вона приходить або у мо-
менти втоми, або в моменти, коли 
щось не вдається чи сталася певна 
складна життєва ситуація.

Не складно помітити, що самотні 
люди – менш доброзичливі. Учені Лон-
донської компанії з боротьби з само-
тністю переконують, що загроза від 
самотності настільки ж велика, як від 
паління 15  цигарок у день [2].   Крім 
того самотні люди більш схильні до 
стресу, що чинить згубний вплив на 
здоров’я.

Фахівці з усього світу назвали само-
тність головною проблемою XXI сто-
ліття. За підрахунками соціологів, че-
рез два роки кількість одиноких людей 
у світі досягне 331  мільйона. Учені 
Гарвардського університету вирахува-
ли, що через 15 років у США, за їх роз-
рахунками, одинаками будуть   більше 

ніж 45% населення, а в Японії – 52% [3].
Учені вважають, що тенденція від-

чуття самотності посилюється через 
збільшення мобільності людства, біль-
шу   тривалість життя, а останнім ча-
сом особливо через розвиток   різних 
технологій зв’язку.

Дослідники Джон Качоппо та Ві-
льям Патрік у своїй роботі «Само-
тність. Людська природа й потреба у 
спілкуванні» згадують одне наукове 
дослідження, яке виявило, що «через 
повсюдне використання Інтернету 
люди відвикають від живого спілку-
вання і стають жертвами соціальної 
ізоляції та депресії» [1, 13].

Інтернет, різні соціальні мережі не 
можуть замінити особистого спілку-
вання, а створення віртуальних 
зв’язків з іншими людьми, насправді, 
може лише підсилити відчуття соці-
альної ізоляції та відчуженості.

В Україні, за словами експертів, від-
соток залежних від комп’ютера людей 
постійно зростає. Сьогодні українці 
витрачають близько 27  годин на мі-
сяць на спілкування в різних соціаль-
них мережах [4].

Технічний прогрес з кожним роком 
набирає нових обертів. Відтак, роль 

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФЕНОМЕН 
ЛЮДСЬКОЇ САМОТНОСТІ
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комп’ютерних ігор та інтернет-спілку-
вання постійно росте, стаючи голо-
вним інструментом у боротьбі з само-
тністю.

Дослідники з усього світу намага-
ються вигадати нові інструменти в бо-
ротьбі з самотністю. У цьому напрям-
ку з’являються нові технології, які, на 
думку творців, можуть звільнити лю-
дей від негативного впливу даного 
явища.

Робот Fribo – нова корейська техно-
логія, яка буде нагадувати власнику 
про необхідність поспілкуватися з 
друзями онлайн.

Lovely×Cation – віртуальна гра, роз-
роблена японською студією Hibiki 
Works. Це новий тренд, який допома-
гає впоратися з самотністю в Японії, і 
він швидко набирає популярності. Ця 
гра, на думку японців, здатна повністю 
замінити реальні відносини. У програ-
мі можна виконувати різного роду дії: 
обирати віртуальну дівчину, яка подо-
бається та відносини з нею (прості чи 
складні), дарувати їй подарунки (за 
додаткову плату), сваритися, спілкува-
тися і навіть ходити з нею на побачен-
ня – все, що можна робити в  реально-
му житті. Якщо ж хлопець бажає у 
відносинах вийти на новий рівень, він 
може зробити коханій пропозицію і 
зіграти весілля. Ця гра, за словами за-
сновників, допоможе стати чоловікам 
упевненими в собі. Один з користува-
чів поділився перевагами в користу-
ванні цією програмою: «Я для неї (вір-
туальної дівчини) залишаюся завжди 
єдиним. Скільки б чоловіків біля неї не 
знаходилося б, вона мене не покине. 

Вона не зрадить, не відмовить у спіл-
куванні».

«Любов і продюсер» (Love and 
Producer) – найпопулярніша гра серед 
молодих жінок Китаю. За даними до-
слідницької компанії Jiguang, переваж-
на більшість користувачів  – молоді 
жінки у віці близько двадцяти років. 
Love and Producer – це, по суті, «інтер-
активний роман»,  віртуальні відноси-
ни, що виникли в Японії в 90-х. У цій 
грі, користувач повинен зробити ви-
бір, за яким далі буде розгортатися 
сюжет. Головна відмінність нової гри в 
тому, що жінки можуть навіть отриму-
вати телефонні дзвінки від своїх 
«бойфрендів», проте відповідати мо-
жуть тільки   текстом зі списку підго-
товлених відповідей.

Азума Хікарі – голографічна дружи-
на майбутнього, яка була створена 
японцем Мінорі Такечі. Вона завжди 
поруч, завжди слухає і готова підтрима-
ти свого чоловіка. Азума може розбуди-
ти його зранку, та з усмішкою зустріти з 
роботи. Винахідник вважає, що Хікарі 
здатна певним чином вирішити про-
блему із самотністю в Японії [3].

Самотність, зазвичай, є проблемою 
великих міст, а не маленьких сіл. В 
умовах глобалізації й технічного про-
гресу люди все частіше почувають себе 
самотніми. Ігри, додатки, соціальні ме-
режі  – все це, на думку більшості су-
часних людей, може замінити живе 
спілкування і врятувати від самотнос-
ті. Але чи це справді так? Через підви-
щення ролі інтернет-спілкування, 
зростає і потреба у віртуальних дру-
зях, які поступово замінюють реаль-
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них. Виникають такі небезпечні явища 
як соціальна відчуженість, відсутність 
інтересу до зовнішнього світу, втрата 
зв’язків з оточуючими тощо.

Сьогодні люди, окрім того, що май-
же не спілкуються в реальному житті, 
почали забувати робити це навіть 
онлайн, на що нам вказує така техно-
логія, як Fribo.

Сучасні технології негативно впли-
вають на спілкування, а не покращу-
ють його.

Таким чином завдяки технологіям, 
чоловіки не потребують спілкування з 
реальними жінками, а жінки – з реаль-
ними чоловіками.  Технології постійно 
оновлюються та вдосконалюються, але 
разом з тим, вони впливають на люди-
ну, її свідомість і спосіб життя. І цей рі-
вень впливу визначається лише тим, як 
людина використовує нові розробки.

Сучасні технології мають дві сторо-
ни: з одного боку вони полегшують 
життя людей, з іншого  – переносять у 
віртуальний простір. Люди віддають 
перевагу спілкуванню онлайн, а зустріч 
з другом сприймається як проблема.

Прогрес у розвитку інновацій по-
мітний кожного року. Існують техно-
логії, які для багатьох людей стають 
порятунком від самотності, проте від-
сутня точна статистика реальної кіль-
кості «врятованих».

У світі продовжують поширювати-
ся проблеми, пов’язані з самотністю, а 
роль живого спілкування помітно зни-
жується. Суспільство вбачає майбутнє 
у нових розробках, але часто не помі-
чає їх негативного впливу. Наприклад, 
медиками встановлено, що при живо-
му спілкуванні у співрозмовників ви-
діляється окситоцин  – гормон, який 
необхідний для нормальної роботи 
серця. Тому порятунок від самотності 
за допомогою сучасних технологій є 
загрозою для здорового функціону-
вання людського організму.
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Ніхто не буде заперечувати, що су-
часні технології увірвалися в наше 
життя і без них зараз не може обійтися 
навіть дитина. Люди ХІХ століття не 
могли собі уявити, що таке автомобіль, 
телевізор чи комп’ютер, тим паче не 
могли подумати, що ці технології до-
корінно змінять життя їх нащадків.

Завдяки технічній революції ство-
рюється друкарська машинка, теле-
фон, радіо, модернізуються системи 
суспільної пошти, які суттєво змінили 
технологію обробки і передачі інфор-
мації, організаційну структуру підпри-
ємств [1]. А в середині XX століття 
з’являється комп’ютер. Для людей це 
стало справжнім відкриттям і продук-
тивною силою, що зумовила якісні змі-
ни в житті суспільства. Безперечно, 
вони істотно змінили не тільки матері-
альну сферу людини, але в той же час, 
вплинули на її духовний розвиток і 
навіть призвели до загального занепа-
ду рівня моральності.

Хто б міг уявити, що створення су-
часних технологій так заполонить 
наше життя. Наприклад, створення те-
лефону було необхідністю для зв`язку 
на відстані і неоціненною знахідкою 
для наших дідусів і бабусь, тобто для 

людей, які пам`ятають життя ще без 
інформаційних технологій – це була та 
вікова соціальна ланка, яка опиняєть-
ся на межі минулого і сучасного  – це 
люди похилого віку, для яких складно 
зрозуміти і засвоїти роботу комп’ю-
тера, планшета, мобільного телефону. 
Це певний маргінальний прошарок, 
який не розуміє захоплення сучасної 
молоді інформаційними технологіями 
і який сам не може ідентифікувати 
себе в цьому середовищі. Звичайно, 
що ця соціальна група людей зрілого 
віку відчуває себе неадаптованою, ма-
ючи бажання стати частиною сучасно-
го світу, але не маючи до цього задат-
ків, можливостей, а інколи і бажання.

Досягнувши похилого віку, люди 
здебільшого стають впертими песи-
містами, часто звинувачують усіх на-
вколо, стають незадоволеними. Виді-
лимо декілька аспектів, що спричиня-
ють таку поведінку.

Перш за все, це вік і пов`язані з ним 
хвороби. Як себе може поводити лю-
дина, коли їй постійно щось болить і 
вона відчуває свою неміч? Люди похи-
лого віку не мають бажання сприйма-
ти нове, вони живуть за принципами, з 
якими виростали.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЧАСОВОГО 
РОЗРИВУ ПОКОЛІНЬ

Литвинчук О.В.
кандидат філософських наук, доцент,
Бондар Д.С.
студентка ІІ курсу групи МО-61,  
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По-друге, ще однією причиною є 
власна людська безпорадність, відсут-
ність знань і умінь. Дуже часто бурчан-
ня і скарги викликані нестачею уваги й 
любові. Людині похилого віку легко 
зобразити нездужання, так вони при-
вертають до себе увагу.

Як стверджує британський учений: 
«Соціальні мережі в Інтернеті можуть 
шкодити здоров’ю через скорочення 
спілкування з реальними людьми. Ре-
зультати впливу сайтів на зразок 
Facebook на здоров’я біолог Арік Сиг-
ман опублікував у науковому журналі 
британського Інституту біології 
Biologist [2].

За словами психоаналітика, молодь, 
яка виросла на цифрових технологіях, 
не здатна встановлювати глибокі люд-
ські стосунки, тому що вони характе-
ризуються поверхневістю.

У статті під назвою «Завжди на 
зв’язку: біологічний вплив соціальних 
мереж» Сигман застерігає від надмір-
ного захоплення інтернет-сайтами, які 
в сучасному світі замінюють спілку-
вання з живими людьми. Учений 
стверджує, що нестача спілкування 
може негативно впливати на роботу 
імунної системи організму, гормональ-
ний баланс, роботу артерій і процеси 
мислення [2].

Щодо людей похилого віку сучасно-
го українського соціуму можна з упев-
неністю стверджувати про їх маргі-
нальне становище та несприятливу 
адаптацію. Ставлення до старості зу-
мовлене віковими стереотипами, що 
засвоюються з дитинства. Поширена 
думка, що люди похилого віку інтелек-

туально деградують, не приносять ко-
ристі суспільству, не живуть повноцін-
ним життям, а доживають, що суттєво 
впливає на поведінку осіб старшого 
віку, унаслідок чого знижується їх 
власна самооцінка. Так, таких людей 
значна частка, але є ті люди, які мо-
жуть протистояти молоді у викорис-
танні технологій, вони цілком адапту-
валися до сучасного світу і стали відо-
мими у всьому світі.

Наприклад, Бадді Вінкл  – цій жін-
ці – 87, але це не заважає їй бути одні-
єю із зірок Instagram. Вона живе в 
США та активно бере участь у різних 
модних подіях. Бадді стала обличчям 
лінії купальників бренду Dimepiece, 
регулярно відвідує всі найгучніші світ-
ські заходи і товаришує зі знаменитос-
тями.

Степанида Цвіт  – Українка, після 
виходу на пенсію перефарбувала во-
лосся у рожевий колір, одягнула бан-
дану, порвані джинси та вирішила, що 
вона буде сучасною бабусею. За це її в 
Україні прозвали «гіпстер-бабуся».

Отже, процес адаптації людей по-
хилого віку в інформаційному сус-
пільстві відбувається повільно, так, 
як не всі мають можливість та бажан-
ня вчитися, щоб відповідати рівню 
сучасного покоління. Молодь існує в 
егоїстичному суспільстві, їх не цікав-
лять проблеми інших, таким чином 
показуючи байдужість і до людей по-
хилого віку. Спілкування молоді з 
людьми, які не адаптувалися до умов 
сучасного світу є дуже складним так, 
як в них немає спільних тем для роз-
мови. Така проблема бентежить лю-
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дей похилого віку, тому вони навпаки 
шукають спілкування з молодим по-
колінням і намагаються різними спо-
собами привернути їх уваги або нага-
дати про себе.

Отже, часовий розрив активно 
впливає на поведінку людей, але, як ми 
бачимо, можна залишатися осторонь 
сучасних технологій, а можна іти впе-
ред з молодим поколінням, адаптовую-

чись до їх способу і стилю життя і 
знаходячи своє призначення.
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Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій ініціював широке викорис-
тання терміну «віртуальний простір». 
Реальність, що позначається цим по-
няттям, стала важливим чинником 
розвитку культури та буття людини, 
особливою формою сучасного середо-
вища. Виняткова значимість віртуаль-
ного простору є його філософське об-
ґрунтування, зокрема осмислення 
його сутності. У наш час серед інших 
світоглядних проблем особливої акту-
альності для наукового знання набуває 
проблема виявлення й вивчення про-
сторових характеристик віртуальної 
реальності, і категорія «віртуальний 
простір» має бути термінологічно 
утверджена в науковій літературі.

Віртуальна реальність впливає на 
людину як позитивно, так і негативно. 
Вона є простором для розвитку, який 
дає більше можливостей для самореа-
лізації, в тому числі для розвитку 
когнітивної сфери. За допомоги мере-
жі Інтернет людина може знайти май-
же будь-яку потрібну їй інформацію, 

не виходячи з дому. Віртуальний про-
стір створює нові можливості для ро-
боти, для розвитку, для навчання 
тощо. Вже зараз діти починають ко-
ристуватись засобами віртуального 
середовища ще до того, як починають 
навчаться в реальному житті. Нео-
днозначність і багатоплановість су-
часного віртуального простору, соці-
альних та інших телекомунікаційних 
мереж створює серйозні виклики для 
використання його в якості освітньо-
го середовища, інакше кажучи, вно-
сить суттєві зміни у всю систему по-
будованого на цій основі дистанцій-
ного навчання [2].  Слід зазначити, 
що дослідження психолого-педагогіч-
них проблем організації віртуального 
освітнього простору актуальне в наш 
час у багатьох країнах світу.

На сьогоднішній день виокремлено 
різні види віртуальної реальності: пси-
хологічна, естетична, соціальна, та 
інші. Проте саме віртуальна реаль-
ність є найбільш важливою серед них. 
Віртуальний світ безпосередньо зале-

ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ 
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жить від свідомості людини, котра пе-
ретворюється на співучасника, який 
відчуває ефект зворотного зв’язку. 
Спостерігається не тільки вербальний, 
візуальний, але і чуттєво-поведінко-
вий вплив на людину при користуван-
ні віртуальним середовищем [2]. При 
цьому віртуальна реальність наповню-
ється і реальними подіями. Результати 
таких процесів мислення й уяви визна-
чаються функціонуванням як свідомо-
го, так і несвідомого. У віртуальній 
реальності отримують можливість ре-
алізації фантазії, художні образи, ігри, 
вірування, сновидіння.

Однією з негативних рис віртуаль-
ного середовища є проблема інтернет-
залежністі. Особливо актуальною ця 
проблема є для покоління, яке зроста-
ло на межі ХХ і ХХІ ст. Це ті, хто були 
першими повноцінними користувача-
ми віртуального простору з дитинства. 
В основному, залежність позначається 
на таких сторонах життя, як участь у 
житті сім›ї, виконання повсякденних 
обов›язків, повноцінний сон, читання 
книг, перегляд телепередач, спілкуван-
ня з друзями, заняття спортом, хобі, 
соціальні контакти [1].

На разі вчені намагаються зосеред-
ити увагу сучасної молоді на цій ситу-
ації та надати інформацію про нега-
тивні сторони віртуального світу [4]. 
Проблема полягає в тому, що люди ін-
коли не сприймають серйозно, або ж 
не мають достатньої інформації про те, 
як використовувати віртуальний про-
стір для власного саморозвитку та са-
мореалізації. Такий стан, коли саморе-
алізація в реальному світі страждає на 

противагу самореалізації у віртуаль-
ному, можна змінити, надавши повну 
інформацію про негативні наслідки 
такої ситуації та про те, як використо-
вувати інтернет-простір для збільшен-
ня рівня самореалізації як у віртуаль-
ному світі, так і в реальному.

Коли людина опиняється зануре-
ною у віртуальну реальність як осо-
бливе середовище, стають можливи-
ми два варіанти сприйняття цієї ре-
альності. У першому випадку увага 
акцентується на чомусь логічному й 
абстрагованому, всезагальному та по-
дібному. У другому – це занурення у 
міфологічне сприйняття навколиш-
нього середовища, зосередження вже 
на чомусь неповторному, конкретно-
му, емоційно-образному. Таким чи-
ном, різні типи світосприйняття зу-
мовлюють різні типи побудови вірту-
ального простору, ніби дві проекції 
світу, що не перетинаються одна з од-
ною. У більшості випадків сприйнят-
тя та конструювання віртуальної ре-
альності здійснюється за другим, емо-
ційно-образним типом. Користувач 
інформаційно-комунікаційних засо-
бів, занурений у віртуальну реаль-
ність, творить її у її ж середовищі [4]. 
Тобто, людина конструює, формує 
віртуальну реальність, але створює її 
аж ніяк не довільно, не просто реалі-
зуючи власні переваги й бажання, а за 
існуючими «законами».

Віртуальний простір, насамперед 
тісно пов’язаний зі сприйняттям лю-
диною зовнішнього світу. Новітні тех-
нології на рівні відчуттів цілеспрямо-
вано прагнуть створити у користувача 
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інформаційно-комунікаційних засобів 
найбільш достовірну ілюзію реальнос-
ті штучного світу. Органи відчуття 
якраз і є тим механізмом, за допомо-
гою якого здобуваються знання про 
навколишнє середовище і створюють-
ся уявлення [3]. Якщо на ці знання ці-
леспрямовано вплинути певного роду 
штучними стимулами, то сукупність 
відчуттів, які виникатимуть у людини, 
також становитиме образ деякої ре-
альності, яку можна позначити термі-
ном «віртуальна реальність». Коли ко-
ристувач інформаційно-комунікацій-
них засобів занурюється у віртуальну 
реальність, то його свідомість живить-
ся інформацією, що сприймається ор-
ганами відчуттів, і ця інформація ко-
ординує його стан у віртуальному про-
сторі [1]. Занурення у віртуальну ре-
альність викликає нові асоціації, поява 
одного образу актуалізує інший. Лю-
дина для себе відкриває простір вірту-
альної реальності, і це здійснюється у 
вигляді руху образів у потоці віртуаль-
ної події. 

Отже, віртуальна реальність, ство-
рена інформаційно-комунікаційними 
технологіями, не підлягає ні світу 
об’єктивної, ні світу суб’єктивної ре-
альності. Сучасні технології впрова-
джуються майже у всіх сферах повсяк-
денного життя людини і до цього по-
трібно ставитися з проявом власної 
свідомості. Загалом існують як пози-
тивні, так і негативні наслідки викорис-

тання віртуального простору. Позитив-
ним є те, що його можна використову-
вати для саморозвитку та ознайомлен-
ня з сучасною інформацією. Негативним 
є те, що існують певні проблеми, з яки-
ми можуть зіштовхуватися користува-
чі, це пов’язано з тим, що віртуальна 
реальність розташовується ніби у про-
сторі між двома реальностями, в зоні їх 
взаємодії, взаємозв’язку, взаємозалеж-
ності. У віртуальній реальності посту-
пово зникають просторові та часові 
розмежування, стираються міждержав-
ні кордони, пропагуються нові ціннос-
ті, моделі поведінки, світогляди. Фено-
мен життя людини та суспільства ха-
рактеризує принципово новий тип 
символічного існування людини, соціу-
му, культури.
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Кожна окрема наука не може існу-
вати сама по собі без тісної взаємодії з 
іншими науками. Необхідно не забува-
ти про те, що хоча поняття «віртуальна 
реальність» відбиває цілісне явище, 
але все ж таки воно складається із вза-
ємодії двох слів віртуальності та ре-
альності. Тому і визначаючи «віртуаль-
ну реальність» нам необхідно визна-
читись яку реальність ми маємо на 
увазі. Якщо розглядається реальність у 
сфері інформаційних технологій, то ми 
маємо справу з комп’ютерною вірту-
альною реальністю. Коли ж ми сприй-
маємо реальність за допомогою від-
чуттів, то в даному випадку під вірту-
альною реальністю ми будемо розумі-
ти певні стани свідомості.

Перш ніж давати визначення вірту-
альній реальності необхідно навчитись 
розрізняти поняття реальності та дій-
сності. Так, реальність є буття – в – собі, 
це те що існує, є перехідним, може ви-
никнути. Така ж категорія як «дій-
сність» відображає непереривний рух, 
непереривні зміни. Тобто дійсність це 
буття сущого в дії. Адже, як відомо є 
реальне буття, тобто світ існування, та 
ідеальне буття, тобто світ сутностей.

Так, Афанасьєва В. В. відмічає необ-
хідность розгляду віртуальності як ба-

гаторівневої системи. Необхідно під-
креслити, що «віртуальність нікуди не 
приведе, якщо реальність не підготу-
вала нового стійкого стану. Віртуаль-
ність – лише дорога до нової реальнос-
ті. І це вселяє надію, що розвиток 
більшою мірою визначається вже відо-
мими нам законами. Проте будь-який 
стан рано чи пізно стає нестійким, і 
будь-яка система знову потрапляє не 
перехідні віртуальні шляхи» [1, с. 52].

«Нестабільність, невизначеність і 
багатозначність процесів, що розвива-
ються в суспільстві, пише А. П. Фомін, 
розглядається не як прояв патології 
системи, а як ознака і умова її життєз-
датності. Різноманітність елементів в 
системі робить її стійкою до багатова-
ріантного майбутнього» [6, с. 26].

У науковій літературі можна зустрі-
ти різні інтерпретації терміну «вірту-
альний». Так, В. С. Бабенко поняття 
«віртуальний» розуміє як «щось,яке 
хоча і має усі характеристики конкрет-
ної речі, але не може бути визначене як 
ця річ, тобто не є дійсним» [2, с. 107]. 
Дане визначення доповнює В. І. Шере-
веров стверджуючи, що «прикметник 
«віртуальний» у своєму первинному 
значенні означає, що будучи прикладе-
ним до окремого об’єкту, воно пере-

ТИПИ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПРИРОДНА 
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творить його в ранг суб’єкта, наділено-
го особливими досконалими якостя-
ми, природженою енергією, що дозво-
ляє цьому суб’єктові брати активну 
участь в перетвореннях і взаємодії з 
іншими об’єктами буття» [8, с. 57], ін-
шими словами віртуальний – це актив-
ний суб’єкт якому притаманна власна 
воля, що в даному контексті відповідає 
області квантової електродинаміки, де 
віртуальним називають фотон який 
існує протягом дуже короткого про-
міжку часу та не фіксується засобами 
спостерігача, на відміну від вільного 
фотона, якого можна зафіксувати. 
Дана інтерпретація поняття «віртуаль-
ного» наведена В. І. Шереверовим на 
наш погляд більш вдала, поскільки 
чітко розкриває всі сторони такого не-
простого поняття як «віртуальне», на 
відміну від попереднього дослідника.

На відміну від опозиції віртуаль-
не  – реальне, враховуючи інтерпрета-
цію віртуального як суб’єктивного має 
сенс розгляд опозиції віртуальне  – 
об’єктивне. Подібну точку зору розді-
ляє Ю. Шадських, виокремлюючи ідеї 
віртуальності «в трьох сенсах: 1) вірту-
альність, властива неживим об’єктам, 
створеним природою; 2) віртуальність, 
властива неживим об’єктам, створе-
ним людиною; 3) віртуальність, влас-
тива самій людині як форма особливо-
го стану психіки» [7, с. 76].

На основі даної класифікації можна 
виділити два основних типи «вірту-
альної реальності», а саме природну та 
штучну.

Щоб розібратись з проблемою кла-
сифікації віртуальної реальності необ-

хідно чітко уявляти межу між штучни-
ми та природними її типами. Розгляне-
мо співвідношення індивідуального та 
загального рівнів людського буття по 
відношенню до природнього та штуч-
ного на прикладі суспільство – людина. 
Так, до природної реальності буде від-
носитись суспільство, поскільки життя 
суспільства є продовженням природної 
взаємодії людства, адже коли особис-
тість формує себе сама  – це не є при-
родно. Отже, особистісне буття людини 
«феноменологічне», то і відноситись 
воно буде до штучної реальності.

Природна віртуальна реальна ре-
альність виникає в свідомості людини, 
але не залежить від неї. Даний тип 
віртуальної реальності може створю-
ватись як напів усвідомлено так і спон-
танно.

За визначенням В. Бичкова, 
Н.  Маньковської «природна віртуаль-
ність – це спочатку притаманна людині 
сфера її духовно-психічної діяльності, 
що реалізовується в сновидіннях, ма-
реннях, мріях, видіннях наяву, маячних 
галюцинаціях, дитячих іграх, фантазу-
ванні. У сновидіннях ми з надзвичай-
ною виразністю, яскравістю відчуттів 
переживаємо як видозмінені картини 
подій, що реально відбулися або май-
бутніх, так і фантастичні, сюрреаліс-
тичні феномени, відчуваємо захоплен-
ня, відчай, страх, без зусиль долаємо 
будь-які відстані, здійснюємо неймо-
вірні вчинки, літаємо, робимо велетен-
ські скачки в часі і т.п.» [3, с. 49 – 50].

Природні віртуальні технології 
принципово відрізняються від штуч-
них віртуальних технологій, адже пер-
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ші ми одержуємо безпосередньо з на-
родження, а от останні створені вже 
безпосередньо за допомогою людини. 
Природні віртуальні технології зазви-
чай розглядають як такі, що не зале-
жать від людини, та здійснюються за-
вдяки п’яти органам відчуттів та без-
посередньо мозку особистості. Вико-
ристовуючи дані технології людина 
впливає на своє життя завдяки збли-
женню з природою, шляхом прояву 
своїх творчих здібностей. Саме прояв 
творчих можливостей і є спільним як 
для природних так і штучних вірту-
альних технологій.

Можна говорити іще про один тип 
віртуальних реальностей  – штучну 
віртуальну реальність. В штучній вір-
туальній реальності віртуальні події 
виділяються своєю правдоподібністю, 
даний тип розглядається як результат 
діяльності людини. Важливо не те, чи 
співпадає готовий проект з задумами 
людини, а те щоб вона була створена за 
допомогою людини у вигляді певної 
форми. Наприклад, віртуальна реаль-
ність утворена за допомогою інформа-
ційно-телекомунікаційних засобів вті-
лює уявні фантастичні світи моделюю-
чи реальний предметний світ. Зокре-
ма, штучна віртуальна реальність 
може бути створена за допомогою теа-
трального дійства тощо.

В. О. Саяпін, А. С. Кравець характе-
ризують штучну віртуальність як вір-
туальну реальність існуючу «вже не в 
області можливого, а у сфері реально-
го, актуального, втіленого людиною, у 
сфері артефактів(комп’ютерна вірту-
альна реальність, тренажерні при-

строї, аудіо – і відеовізуальна техніка)» 
[4, с. 121 – 122].

Штучний світ створений людиною 
в предметній формі як міф, роман, по-
езія, театр, рекламний плакат тощо. 
Все це може служити засобом для реа-
лізації смислових можливостей у вір-
туальному просторі. Як за допомогою 
художнього тексту, так і використову-
ючи сучасні досягнення комп’ютерної 
техніки, завдяки творчим можливос-
тям перед людиною відкриваються 
нові особливі органів відчуттів, а пере-
міщення в просторі та часі набувають 
некласичної форми. Дані зміни не мо-
гли не вплинути на розвиток суспіль-
ства. Так, відкриття Інтернету та 
комп’ютерних віртуальних технологій 
стає першим кроком для створення 
мережного (віртуального) соціуму. Су-
часна дійсність підтверджує правоту 
В. А. Ульянова, який підкреслює, що 
«віртуалізація суспільства з необхід-
ністю спричиняє за собою десоціаліза-
цію, втрату структурності, ієрархії 
управління, демонтаж соціальних ін-
ститутів, зникнення соціального 
суб’єкта. Соціальна мережа стає ана-
логом родової общини, віртуальна сві-
домість – технологічною версією арха-
їчного міфу» [5, с. 171].

В. В. Бичков, Н. Б. Маньковська роз-
вивають типологію реальностей 
пов’язаних з діяльністю людини, яка в 
тій чи іншій мірі використовує компю-
терно-мережну техніку. Філософський 
аналіз поняття «віртуальної реальнос-
ті», проведений В. В. Бичковим, 
Н.  Б.  Маньковською, показують, що 
віртуальність активно використовуєть-
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ся в сфері сучасної художньо-естетич-
ної культури. «Віртуальна реальність як 
художній феномен, це складна система, 
що здатна до самоорганізації, деяке спе-
цифічне чуттєво (візуально-аудіо-гап-
тично) сприймане середовище, що 
створюється електронними засобами 
комп’ютерної техніки і повністю реалі-
зовується в психіці сприймаючого (від-
повідно активно діючого в цьому серед-
овищі) суб’єкта; особливий, макси-
мально наближений до реальної дій-
сності (на рівні сприйняття) штучно 
модельований динамічний континуум, 
що виникає у рамках і за законами 
(поки що тільки формується)комп’ю-
тер но-мережного мистецтва» [3, с. 48].

Завдяки розвитку новітніх техноло-
гій, зокрема мережі Інтернет, виникає 
можливість багатосторонньої комуні-
кації. Людина не лише в рівній мірі 
може взяти участь у повному контексті 
дискусії, може не тільки чути, але й 
бути почутою. Але все це не може не 
вплинути на між особову комуніка-
цію, основою якої є безпосереднє між 
особове спілкування. Наслідком тако-
го спілкування буде індивідуалізація, 
адже спілкуючись в мережі людина 
втрачає навички прямого безпосеред-
нього спілкування, що може призвес-
ти до самоізоляції людини від суспіль-
ства, що несе загрозу суспільній при-
роді людини як її фундаментальної 
цінності. Таким чином, послаблення 
природнього спілкування сприяє по-
силенню віртуальних контактів, що й 
надалі буде зростати завдяки розши-
ренню можливостей сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій.
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“The greatest achievements of the 21st 
century can be the globalization of media 
(media), the transition to digital technol-
ogy and the Internet. The Internet has a 
number of functions: e-mail, advertising, 
videos, electronic commerce, libraries, 
and more. The main thing is to deliver 
various content to the consumer. Natu-
rally, mass media have become one of the 
first in the vast virtual space.”

Since it has traditional radio and tele-
vision audio and video, it is closer to hu-
man nature than printing. As a result, this 
communication went from one century to 
another, with a five-century experience of 
press. After these impressive tools, the 
internet came into the field. The Internet 
now has a huge amount of information. 
The Internet also led to radical changes in 
the development of journalism. “The de-
velopment of information and communi-
cation technologies, including not only 
individualization of computerization and 
internetization, has created enormous op-
portunities for the distribution and ac-
ceptance of information, even in an un-
limited number of mass media, in the 
process of information sharing. Distribu-
tion of electronic newspapers, magazines, 
radio broadcasts, as well as electronic 
versions of newspapers and magazines 
through the Internet has led to a new era 
in the field of traditional media.“

At the opening ceremony of the semi-

nar “Radio and Television on the Inter-
net”, organized jointly by the National 
Commission of the Republic of Uzbeki-
stan for UNESCO, the Uzbek State Uni-
versity of World Languages   and the MR-
TASHKENT Information Center, the In-
ternet focused on the following aspects:

– newsletters and information ex-
change;

– Internet publisher;
– Internet journalism;
– internet design;
– Internet equipment, technologies 

and systems;
– Internet advertising;
– public relations on the Internet;
– law and morality in the Internet;
– Creating uninterrupted media;
– internet and society.
Each of the aforementioned directions 

can be specifically used for scientific re-
search. Today, the Internet has a great 
potential and is entering the field and in-
creasing its position as media. In the 
world and in our country, internet devel-
opment can be seen in many areas.

Web-sites of press releases have been 
opened. With regard to the traditional 
newspaper, his Web site began to include 
articles that were not published in the 
newspaper along with the materials there. 
China’s Jinmin Jibao has its official web-
site called people.om. The newspaper was 
originally engaged in the delivery of in-

DEVELOPMENT OF ON-LINE MEDIA AND ONLINE VERSION 
OF PRINT MEDIA

Irodabonu Avalboeva
Bachelor of Uzbekistan State University of World Languages
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formation, and later its expanse expand-
ed. He is one of the first Chinese internet 
sites and is one of the most popular online 
Web sites. In 1999, the website began with 
a variety of excellent methods of data 
transmission: video and music, except let-
ters and pictures. “ It is clear that elec-
tronic versions of the world are more 
popular and broader than traditional 
newspapers.

One of the leading European states, 
the population in France, “cuts down 
costs for the press and spends more on the 
Internet and mobile services.” Traditional 
media is pushing for its internet version 
to counteract the harsh competition of 
new media outlets. The electronic version 
of the Mond newspaper in France, lemon-
ade.fe, is the most popular site, with more 
than 600,000 users a day accessible to the 
site, with more than three hundred thou-
sand daily published. So, the world is a 
good source of income for the editors. 
“Mond” has created an electronic sub-
scription of critical news at a very low 
price.

The Uzbek media have their web pag-
es on the Internet. For example, you can 
read central print media, network news-
papers, non-governmental publications, 
regional and district newspapers online. 
The Public Fund for the Support of Inde-
pendent Print Media and News Agencies 
of Uzbekistan contributes to the develop-
ment of Internet journalism. The Fund 
provided financial and technical assis-
tance to over a hundred print media, 
covering all regions of Uzbekistan. It 
should be noted that more than one hun-
dred periodicals have been created on the 

Internet, and that the national informa-
tion is an important factor in expanding 
our market. Each project funded by the 
Foundation attaches great importance to 
the development of the Internet. About 
90  percent of the recipients have gone 
further on the internet, using their capa-
bilities to improve their performance and 
use e-mail communications. In 2007, 
100% of the grant recipients In 2007, 
100 percent of those receiving grants have 
their web pages, 85  percent have email 
addresses, 70  percent use e-mail effec-
tively, and 70  percent have successfully 
completed the Web site. Designed and 
popularized with most webpages, the de-
sign of the web site will be enhanced by 
publishing the publication’s reputation 
and making a positive impression on the 
reader. However, some of the Web sites 
that have been funded recently are not 
working. The lack of demand and the in-
experience of employees create problems.

In the case of provinces, in Andizhan 
Region, the funds of the Andijonnoma, 
Iqbol, 7X7, and Kholis newspapers were 
established in the region. Of the four 
newspapers, three are non-governmental 
editions. It’s hard to say the same about 
the quality of websites. They have some 
shortcomings. Problems with using pic-
tures are rarely used, the processing of the 
materials presented on the site, and the 
compact version of the materials remains 
problematic.

In the informal informational envi-
ronment, new mass media acquires func-
tions of old generation communication. 
As a result of the “role-playing” of com-
munication media, the same content can 
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be accessed through different channels. 
As a result, the former concepts about 
them change dramatically. Speaking 
about trends in the national media envi-
ronment.

The use of various media channels has 
become a vivid example of the national 
media. This can be traced back to several 
media types, such as newspapers, maga-
zines, radio, and even online publications, 
which may be used to gather audiences 
from other media (eg television) and 
communication channels (Internet or 
mobile). ). Practice is implemented in 
several ways:

1) The newspapers summarize their 
content and form separate TV programs;

2) uses the radio to broadcast its chan-
nel and advertise the program;

3) Internet publications use different 
media types (TV, radio, and press) to pro-
mote their content. If initially the Webcast 
and traditional media outlets have been 
traced in collaboration with radio and 
media, it is now possible to establish such 
links with television channels. As a result, 
the majority of the content of the Inter-
net-newsletter goes to teleformat. This, in 
turn, is a step in the transition from sim-
ple Internet content to multimedia format 
of informational lighting, making it pos-
sible to effectively use on-the-go (photo, 
video, audio, graphics) capabilities.

Given the web technologies and multi-
faceted nature of the global network, the 

media has changed the style and way of 
working with the media. Any material 
that is published on a global network 
should be in the form of content and con-
tent that is relevant to the content of mul-
timedia and hypertext content. Accord-
ingly, the modern professional require-
ments for journalists require skilled pro-
fessionals to have skills and expertise in 
preparing materials for various media 
outlets. In addition, the ability to change 
the function of the text function and vid-
eo, audio and photo materials on the In-
ternet, as well as the receipt of a diologist 
message, will require changing the jour-
nalist’s approach to his work.
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The progression of any disease is ac-
companied by changes in the rheological 
properties of the blood, especially at the 
level of the microcirculatory bed of the 
circulatory system. Issues related to the 
behavior of blood in the microvascula-
ture, as well as the features of the periph-
eral blood circulation system in hyperthy-
roid conditions, have not been adequately 
investigated. It is precisely these aspects of 
the pathogenesis of hyperthyroidism that 
determine the goal of the present study, 
which was to study the disorders of the 
dynamic and statistical parameters of the 
microcirculation system of the cortical 
layer of the kidneys in experimental hy-
perthyroidism.

Materials and research methods. 
The experiments were carried out on 
100  white outbred rats  – males with an 
initial body weight of 130  – 180  g. The 
rat thyrotoxicosis model was reproduced 
by daily administration of L-thyroxine 
(Berlin-Chemie, Germany) at a dose of 
100  µg/kg for 28  days. Biomicroscopic 
examination of the microcirculatory bed 
of the liver and kidneys of the experi-
mental animals was carried out with a 
LUMAM-IZ fluorescent microscope 
(LOMO, Russia) using a 10x0.40 contact 
lens. Studies were conducted on the 7th, 
14th, 21st and 28th day after the start of 
L-thyroxin administration.

Results and discussion. In the kidney, 
peritubular capillaries of the outer corti-
cal layer are available for biomicroscopy. 
The tissue of the kidneys of intact animals 
available for research in biomicroscopy is 
represented by loops of the proximal con-
voluted tubules between which vessels of 
capillary type with a dark shade and clear 
contours are visible.

On the 7th day of research, the an-
gioarchitecture of the cortical layer of 
the kidneys is preserved. The blood 
flow in the vessels of the fast, smooth, 
continuous flow, the walls of the capil-
laries of the proximal convoluted tu-
bules clear, smooth. There is a lack of 
characteristic luminescence of the indi-
vidual tubules. Nonfunctioning capil-
laries in the visual field is not observed. 
After 14 days of research, single foci of 
erosion of the boundaries between the 
walls of the capillary and the convolut-
ed tubule are observed, possibly due to 
the plasma saturation of the capillary 
wall. On day 21, microcirculatory disor-
ders of the cortical layer of the kidneys 
are not so pronounced. Angioarchitec-
ture is preserved, the contours of the 
capillaries are smooth, clear, but some 
areas of the vessels in which there are 
aggregations of aggregates have become 
widespread. The last study period 
(28  days) changes in the kidneys were 
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not so pronounced. The angioarchitec-
ture of the cortical layer of the kidneys 
is generally preserved. There are areas 
of the microvascular bed with the blood 
flow turned off and the microvessel 
contour is blurring (Figure 1.). The re-
sults indicate a less pronounced viola-
tion of the parameters of microcircula-

tion in the system of peripheral circula-
tion of the cortical layer of the kidneys.

Findings.
1. Hyperthyroidism is accompanied by dis-

orders of dynamic and static parameters in 
the peripheral blood circulation system of 
the cortical layer of the kidneys.

2. The severity of violations associated with the 
statute of limitations of hyperthyroidism.

Figure 1. Microcirculation of the cortical layer of the kidneys on the 28th day 
of the experiment.
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The only thing that exists in the uni-
verse is the product of nature.Nature is 
the creator from the primitive to the last. 
The main theme of the literature has al-
ways been the preservation of nature, its 
riches and secrets. Mengziyo Safarov, a 
writer and creator living in the Surkhan 
oasis in the southern part of the Republic, 
bordering on Afghanistan, has lived a life 
of heritage.

Not to study our national history,not 
to be aware of its secrets, cause moral de-
generation. It is not surprising thatM. Sa-
farov’s book, “Ona tuproq qo’shig’i”, which 
we would like to consider. Although the 
book consists of two essays, three essays 
and four stories, the main issue is the his-
tory of the Motherland, its nature.

Author’s “Turnalar uchadi”,”Olis qirlar 
ortida” stories are well-known to readers. 
“In nature, everything is free, legally, nat-
ural... can it be applied to human life? No, 
there is a limit. “ This is what Rayhon, one 
of the heroes of the story “Turnalar ucha-
di”, is sure to say. If there is no “holiness” 
in the people, mercy, compassion, mercy 
will disappear. If the human being is the 

ultimate creature of nature, his life must 
be free, lawful, and natural.

Ali’s central image is also based on this 
creed. Higher Institute student. He was 
fond of marrying Rayhon, who had never 
thought of love, and who was accompa-
nied by a young man who was fond of 
books and movies, was accompanying 
him. Ali’s love for Rayhon comes from his 
letters to his friend Sherdil.

The aim of the book is not just to ex-
press love adventures, but to introduce 
the art of culture of our ancestors to the 
depths of two thousand years.

The following thoughts cited by Qis-
sanavis: “Why are statues made of dust? 
Marble stones are a small boat. Is not this 
a sign that love for the land is closely re-
lated to love for women? The poet, the 
artist I am my ancestor, is able to resurrect 
the sacred soil shedding blood. “ The 
story deals with the monument of the 
Holy woman, the unique pearl of the 
Kushan Empire, which lived in the third 
century AD. He admits that this sculpture 
is an affinity between generations and 
generations. This bond can not be broken. 

MOTHER IS THE NATURE SINGER

Dilobar Karamatova, Munira Nurmuhamedova
the students of Termiz State University
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reader.

Abstract:The article mentions M.Safarov’s literacy skills. Her works reflect humanism 
and patriotism. The book “Ona tuproq qo’shig’i” consists of two stories, three essays and 
four stories. The essay reflects the Uzbek people’s originality, hospitality, sincerity, 
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good. It is difficult to imagine Surkhandarya’s literary environment without Mengziyo 
Safarov’s creative work.
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With this feature, people are close to 
cranes.

This story emphasizes the need for a 
bond of brotherhood between man and 
nature.

M.Safarov’s imagination was a large, 
romantic man. More importantly, he does 
not write about events that he did not 
know. The second story of the author is 
“Olis qirlsr ortida”. We are trying to sub-
tract the theme. It’s as if a great secret lies 
behind the hillside. Surrounded by the 
long hills, Surkhan deserts are lying. Ista-
ra, Bandixon, Dashtigoz Desert. Accord-
ing to the writer, these steppes were once 
“flourishing, like a flowering apple of the 
wild nature!”

The aim of Qissanavis is to familiarize 
the reader with the nature of the desert, 
the daily life of desert people. As you read 
the story, you will have a clear idea of   the 
Surkhan Oasis on the deserts of Qorakir, 
Dashtigoz and Qizirik.

The hero of the story brings you to the 
daily life of the deserters. We meet Halim 
Norboev, a prominent man in the public 

service, who is always afraid of all the 
hardships of the desert, with Ramazan, as 
well as with Fazil, who has found his way 
to life with difficulty in his life.

The author describes the great balance 
between Man and Life in specific apho-
risms. M: “Life is a great experience for 
humanity.” Everyone strives to the shore. 
But the most difficult thing for a person is 
how to pass. Fazil, one of the heroes of the 
story, is going through this great tragedy. 
The fate laid a heavy burden on his shoul-
der. As a young man grew up in grapes, 
the war played a fatal role in his life, when 
he lost his wife when he was just in his 
life. But despite all these difficulties, he 
did not leave his motherland and desert. 
The hardships endured hardship and en-
durance.
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Enlightmence  – the voicemail of the 
global crisis of the world, is a vicious cir-
cle of colossalism, a cultural, philosophi-
cal, and literary movement that has be-
come a vibrant cultural heritage. Discon-
tent from the national characteristics of 
the general characteristic: the democrati-
zation of the world, the culture of the arts 
and science, as a condition of peace, liber-
alism, humanism, the opportunity to ex-
plore Discontent from the national char-
acteristics of the general characteristic: 
the democratization of the world, the 
culture of the arts and science, as a condi-
tion of peace, the opportunity to explore 
is of the general characteristic: the de-
mocratization of the world, the culture of 
the arts and science, as a condition of 
peace, liberalism, humanism, the oppor-
tunity to explore Discontent from the na-
tional characteristics of the national char-
acteristic of the general characteristic: the 
democratization of the world, the culture 
of the arts and science, as a condition of 
peace, liberalism, humanism, the oppor-
tunity to explore. One of the first to be an 
internationally renowned philanthropist, 

in France, and XVIII. French is a philoso-
pher. Wolter, M.Montesky, J.Meley, is a 
gatekeeper.

The fascinating nature of football is a 
national identity, because the formaliza-
tion of the nationality of the nation is a 
genius. That means, education has been 
stagnant in national politics. Social-eco-
nomic development in the world, the 
French, English, Bulgarian, Russian, Ta-
tar, Indian, Turkic, Uzbek, and Far East-
ern peoples also have a common under-
standing of the nature of education and 
the general education of the people., na-
tional social-political, national-religious 
rituals, differentiation.

The fascinating nature of the histori-
cal environment, the history of the envi-
ronment, influences, territorial and his-
torical factors affects, and can be clari-
fied. Discovering the idea of   not only the 
national, but also the narrowing of the 
territorial territories. It is evident that the 
ranks of the Far,Near, Middle East 
Education,such as American and French 
education are shaped. Every region has 
the opportunity to educate in different 
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areas of education. Social Studies The so-
cial development is a distinctive part of 
the process of organizing, the traditional 
tradition of the traditional religion, the 
conceptualization of the conditions of life, 
the revival of the religion, the movement 
of the movement, the slabs. Studies in-
clude regional social-economic develop-
ment, social morality, morals of the Turks, 
the establishment of a state-of-the-art 
verification of the religious, political, reli-
gious, nature, and ideological nature. So, 
each one of them is educated in the world.

Characterism of East enlightmence- 
Anticipate Reflections, Reforms, Hu-
manism, National Anthem, Religious 
Ethics, Curriculum, Education, and 
Challenges. Warm, straightforward, 
western, and frankly, frankly, educated in 
advance. These scholars are, in turn, edu-
cated in the form of the development of 
the formulas, as well as the development 
of the social and historical development 
of the well-known and well-developed 
country-based nature.

In this context,Diltey discovers that 
the idea of «education in europeanism» is 
a necessity, a mere nonsense, a critics 
need. For example, the Epicurean thought, 
the government needs to be based on 
gender-based violence. The epic poetry of 
the socialist philosopher XVIII centuries 
of French literaryists, as well as the twen-
tieth century, has been continuing.

Lametri and Gélévisia, Didro and Gol-
bah, in spite of the fact that the French 
had taken a long time in the lives of the 
national government, human rights and 
the rights of the people. Unfortunately, 
the French nation has been deprived of 

moral morality and ignorance of human-
ity, as it has been for many generations. It 
is a tremendous costume for the «Ency-
clopedia» that has been promoted to the 
«European Basque» project, which has 
been able to bring about the morality of 
the minds of young people.

In 1917,27February in Petrograd, the 
Democratic revolution in Turkistan, also 
influenced both the Ottoman Empire and 
the Ottoman Empire.In 1917 March-April 
months was important period of political 
period.Makhmudxuja Behbudiy( 1875-
1919), Munavvara Qori (1878-1931), 
Ubaydullaxuja Asadullaxujaev (Ubaydulla 
Khujayev, 1882-1938), Fitrat (1886-1938), 
Fayzulla Khujaev (1896-1938), Turkmens,, 
Sadriddin Ayniy (1878-1954), Abdulvohid 
Burhonov (1875-1934), Mustafa Chukay 
(1886-1941), Muhammadjon Chukay 
(1879-1939), Sherali Lapin (1868-1919), 
Ahmad Zakiy Validiy (1890-1970) Obid-
jon Mahmudov (1858-1936) was a mem-
ber of the Council of the Islamic Revolu-
tionary Council (1917 March), the Council 
of Ulamo (1917  June), «Turon», and 
«Turk» «(July 1917),» The Union of Mus-
lims «(September 1917) has become a key 
component of the political parties.

The 70 -80-year-old era was found in 
Europe, particularly in France, with the 
exception of French education, not only 
the nature, the form, the history of the 
landscape, but also the burning of culture, 
and generally, the social implications of 
the world. If the European educators bor-
rowed the revolution into the land of the 
Ottoman Empire (eg, French Revolution, 
Ceyinok, and England), he did not even 
set out for the purpose and absolute posi-
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tions of the Universe, as a basis for re-
forms, inherited, inherited, discriminato-
ry, and culturally-oriented, as well as the 
Oregon countries of origin. This is the 
first, the first, the foreign language acqui-
sition, the importance of (Beğududi) as a 
way of expressing sincerity in the coun-
tries of the world, the ability to learn the 
skills, the reforms, and the role of music. 
In Asia, the idea of   promoting awareness 
raising is a distinct feature of the universe, 
of the mind, of the earth. Freedom of As-
sociation: Liberal Democratic (Ahmed 
Donish, Mukimiy, Furqat and etc) revolu-
tionary democracy (Zavkiy, Hamza, S.
Ayniy and etc), Liberal-Burhouse (Bekh-
budiy, Avloniy, Fitra and etc )

Discipline is one of the sophisticated 
remarks of melioration. Meliorism (Latin, 
Mtlior – Good English, 19th Century, Eng-
lish Poetry, J.Eliot, and French philosopher 
J. Sellie Tonton, met with a critically unas-
suming leader. It is possible for the mem-
bers of the Ombudsman to be well-pre-
pared, imparted to one-on-one maturity, a 
sense of responsibility, a lifestyle, and a 
whole-of-a-kind world. Navoi, Ahmad Aqil, 
Furqat, Mukimy, Abaz As the mother of our 
educators, we have a clear idea of the points 
of view, in part, that we call the ranks. The 
literature is historically and, generally, the 
sophisticated knowledge of social sciences, 
educators, tourists, and so on. For example, 
in the 19th Century, East and Origin have 
been discussing human rights issues, the 
18th century French educators, the 19th 
century, the 20th Century Exodus of the 
Furqat, Ahmad Donish, Mukimiy, the 
Awaker of Islam, the Indomitable Evolu-
tionist, an Idea of Determination. ringtones 

can be arranged. Warming is a smart opti-
mistic solution to the problem, the imagi-
nary ideas, and the mindset that can only be 
achieved by simply looking for a job. From 
this point of view, the people of the world, 
the people of the world, the people of the 
intellectual, the science, the science of edu-
cation.

Michelle Ejdera, Michelle Montenning, 
was the founder and author of the author 
of the book «Esselar», the author of the 
novel of the author of the book «HVIII». It 
is important to remember that the Latin 
language has become a full-fledged lan-
guage, because the French is a literary art-
ist, because of the proletariat, it is a way of 
expressing a sense of humor. The publish-
ing of this article is a unique phenomenon 
in the spiritual and spiritual life of the indi-
vidual. «Esselar» first published in 1580. 
The author has been working hard to make 
sure that the book has been published in 
1592 in Bordo 1587 and 1588 in Paris.

Ahmad Fargoniy’s scientific discoveries 
resulted in the loss of life in the face of 
anxiety, overdosing, and finally completing. 
XII century astronomy works of linguistics 
to translate the language into Turkish and 
this is a proof of evolution. Europeans called 
Ahmad Fargoniy «Al Fraganus». Winging 
exercises for Nemis, English, French, Rus-
sian and other languages.
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The essence of progress at all stages of 
society’s development and its pace, de-
pends on the level of spiritual perfection, 
free and independent activity of people. 
In order to increase the spiritual activity 
of the younger generation, it is particu-
larly important to engage art in educa-
tion, especially with fine arts. It is well 
known that during the years of independ-
ence, thanks to the creative work of Uzbek 
artists, Uzbekistan’s artistic heritage has 
been gaining popularity not only in Uz-
bekistan but also in abroad. The study of 
the activities of the Uzbek masters of fine 
arts and their acquaintance with the 
knowledge gained in the process of teach-
ing art professionals through their con-
temporary pedagogical technologies, as 
well as enhancing their activity, develop 
skills and abilities of the students. In the 
report titled “The rule of law and provi-
sion of human interests are the basis of 
the country’s prosperity and well-being”, 
which is dedicated to the 24th anniversa-
ry of the adoption of the Constitution of 

the Republic of Uzbekistan, the following 
sentences were mentioned by the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan Sh. M. 
Mirziyoev of December 7, 2017: “We be-
lieve that improving the work of all edu-
cational system activities in line with 
modern requirements is our first priori-
ty”. It should be noted that it is based on 
the principle of the unified system of 
continuous education, the effectiveness of 
teaching and the development of young 
people’s independent life and more deep-
ly-rooted ideas. So, every artist creates his 
works with color drawing. The content of 
the color drawing and the concept of still 
life and scientific basis of color drawing 
are the core of color science. Color sci-
ence teaches future artists how colors can 
be created and disseminated in nature, 
and changed in the environment and how 
to make and use dyes. The “Fine Arts” in 
the curriculum at the schools helps to 
harmonize the artistic-aesthetic culture of 
students and helps to shape and develop a 
number of important features for the in-

METHODOLOGY OF TEACHING PAINTING STILL LIFE 
TO STUDENTS IN COLOR DRAWING CLASSES
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dividual. This will help students learn 
about national heritage and learn about 
universal values. The process of color 
drawing and the peculiarities of creating 
still life, color reproduction in nature have 
got its own principles. It is important to 
know what to do in the beginning of the 
task, what issues are to be solved in the 
middle, and how to deal with it when it is 
over.

The ability is vital to find common 
color and color relationships in the overall 
color and color patterns, and the color and 
color relationships closely interconnected, 
the “widening” of the color relationships 
in detail color processing of the individual 
objects in a wide range of colors. The skill 
of showing totality and the composition 
center is also significant. It is important to 
look at each of these issues on a regular 
basis. The composition of complete color 
drawing of the image is determined by the 
accurate and correct representation of the 
relationships between the main parts of 
the nature and color. Before discussing 
still life and how it works, let’s talk about 
the painting. Of course, whether it is a hu-
man or a worker in every artistic profes-
sion, whether the art teacher or crafts-
manship related to this area, all of them 
primarily enters to color drawing through 
knowing pencil drawing. There are oppor-
tunities for painting still life in the lessons 
of fine arts. One of the most important 
aspects of the educational still life is the 
spatial location of what is illustrated. Big-
ger ones are placed in the back, while the 
smaller ones are put forward, the one will 
hide the second as well the main object 
will be hidden.

With the aim of connecting the objects 
of still life, it contains something that is 
more extensively embedded in the con-
text. The location of the still life in terms 
of horizons is also of great importance. It 
is well known that the lower part of an 
object, which is lower than the height of 
the eye, is clearly visible in the subject 
matter, and easy to describe. In order to 
reveal the shape and space of objects, the 
light beams must be on the front or near 
the forehead. At the same time, there are 
types and techniques for color drawing 
classes. In color and watercolor technolo-
gy, students should be aware of the fol-
lowing:

– Alya prima watercolor technique;
– work in watercolor in detail and 

shape, be careful with papers, and avoid 
excessive repairs;

– to give the width and scale through 
the color;

– successful solution of tasks set in 
color.

The still life is one of the independent, 
fundamental and popular genres of fine 
arts. It is the most natural element in the 
school’s fine art lessons, and the most 
common in college and higher education 
classes. It is understood that the word still 
life derived from a French word that 
means “inanimate nature”. Still life is 
mainly used in workshop artwork (color 
drawing graphics) and partly in sculpture 
(mainly in relief).

The importance of the small things 
separated from the living place is still re-
flected in the genre of sill life. A future 
teacher of fine arts should be able to mas-
ter the painting fundamentals and master 



72 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

the theory of color to teach color drawing 
for students. At the same time, theoretical 
bases of the realistic painting can be 
learned and practical practical exercises 
can be studied for ways of expressing im-
age. This is particularly evident when 
talking about creating still life and its 
color. It is also important to know in what 
room the still life is placed and how its 
light or darkness falls under the light and 
the angle of light. The light (“blic”) and 
the color reflection (“reflex”) are reflected 
in all objects in the still life. However, 
students should always be trained to no-
tice and illustrate. In order to achieve this, 
each young artist should read his or her 
own theoretical and practical manuals 
from the book, and see samples of paint-
ings in museums and exhibition halls. 
The greatest artists of the time came into 
existence and as a result of their work, the 
general concepts of “Methods of activat-
ing students’ thinking skills in the process 
of conducting image studies in basic 

schools” were explained. It is necessary to 
make a contribution to the responsible 
task of bringing up modern pedagogues 
and generations, aiming at a great goal, 
such as enriching minds of the children, 
the intellectuals of our future generations. 
There will never be cheaters of homeland 
among the people who are passionate 
with art. These people are ready to do 
everything so that their future will be 
prosperous. We are sure that they will be 
able to show their knowledge and intel-
lect. Suffice it to mention that the art is 
the highest quality that cleanses the soul, 
enhances the aesthetic taste of the people, 
develops the mind of the people, and 
raises culture and the spirituality.
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“We consider that our primary task is 
to improve the activities of the branches 
belonging to all educational systems in 
line with modern requirements”, Sh. M. 
Mirziyoyev, the President of the Republic 
of Uzbekistan.

Since the independence of the Repub-
lic was achieved, very positive changes 
have taken place in all spheres, especially 
in the reform of the education system. In 
particular, the vivid examples are the Law 
“On Education” adopted at the 9th session 
of the Oliy Majlis of the Republic of Uz-
bekistan on August 29, 1997 and the “Na-
tional Program for Personnel Training”. 
In these laws, besides other forms of edu-
cation, a great attention was paid to the 
importance of aesthetic education and the 
art as its component in the harmonious 
upbringing of the younger generation.

Art serves as an integral part of the 
spiritual culture of mankind. One of the 
oldest and most common types of art is 
painting. The artist describes the spiritual 
image, psychological state and opinions of 
people through portraying events and 
phenomena in his works, illustrating a 
particular scene of different situations, 

opening the inner essence through the 
image. As the painter works on an image 
of a person, he never gets limited to being 
just like oneself, but through the image he 
tries to convey his thoughts and feelings 
to the audience. Initially, he selects an ap-
propriate theme to the idea, then he 
builds the composition of the event, 
searches it, monitors the nature, draws 
sketches, and creates elements.  
In fine arts, it is very important to picture 
the image accurately, the shape, the size, 
the color of the subject, and the correct 
balance between them. Fine arts are one 
of the kinds of art that arouses positive 
emotions and enriches the spiritual world 
through quickly affecting the mind of the 
person. At the same time, a fine art is also 
a tutor who helps to form and develop 
human’s personality. It should be noted 
that having special knowledge and skills 
of art students studying in pedagogical 
colleges develops the students’ artistic-
creative abilities, artistic taste, color per-
ception and imagination, and it leads to 
the ability of noticing and perceiving the 
beauty of the works created by the great 
artists. It is a well-known fact that deep 
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understanding of the theory of fine arts is 
a basis for students to work in the field of 
fine arts. “If somebody imagines science 
without practice, he is a boat driver who 
has not scull on the boat and cannot be 
sure where he is going,” said Leonardo da 
Vinci. The practice, especially in the field 
of painting, must always be based on 
strong theories and nothing can be 
achieved without them”1.

The role of fine arts is incredible in 
bringing young people to the country in a 
spirit of loyalty to the homeland and na-
tional art. The wide-ranging reforms, 
which are being implemented in our 
country, are yielding positive results to 
our economic, political, spiritual develop-
ment, as one of the world’s most devel-
oped countries. In the future, our country 
becomes a great nation, and in this pro-
cess the role of culture, enlightenment, art 
and spirituality of the nation are incom-
parable. The art of painting also plays an 
important role in enriching the spiritual-
ity and culture of our people. At present, 
there is a great deal of changes in teaching 
every field as well as in art. The future 
teacher of fine arts should, of course, have 
a profound knowledge of the art of ex-
pressive art, the features and ways to use 
different artistic materials.

The teacher of fine arts should have 
the skills of color and pencil coloring, but 
should also be able to convey his knowl-
edge to students. Today, we need to 
strengthen our activities that has a direct 
impact on the aspects of life beginning 
from education, press, television, the In-

1  Art Journal, 2010, Tashkent, publication of 
“Nisopoligraf ”, 3rd issue

ternet and other media, theater, cinema, 
literature, music, painting till sculpture, in 
general, affecting to one’s soul and mind 
and we should meet the needs of the peo-
ple, meet the modern requirements to a 
new level. In this case, we must pay close 
attention to art, especially to fine arts. 
Sport is one of the main ways in which art 
is able to promote the glory and authority 
of the state.

Absorbing the idea of   national inde-
pendence in the minds and hearts of the 
students is not only the task of social and 
humanitarian subjects in educational in-
stitutions, but also in the whole system of 
the sciences, as well as of all subjects of 
the general education schools. Spiritual 
and educational work in this area should 
be widely implemented and should be the 
central focus in all aspects of the educa-
tional process. In particular, in the teach-
ing of fine arts, this task includes the fol-
lowings like to form a sense of Mother-
land in students, to love Motherland and 
its nature through preserving the riches of 
our land, creating a conscious and right 
attitude towards the natural plants and 
animals, and raising their ecological cul-
ture. It is time to prepare skilled art work-
ers, to ensure that the students achieve a 
full range of professional artists. In this 
respect, “Fine Arts” also has a special 
meaning along with all the classes of art 
lessons. The transition of pedagogical 
technologies based on the current re-
quirements of the art classes in the art 
schools of the teachers is the development 
of new methodical techniques and the 
strengthening of practical training, espe-
cially in the present day and it proves the 
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correctness of the high attention paid by 
our President, Shavkat Mirziyoyev. Fine 
arts serve as a science which make people 
know the world, life, nature, and the his-
tory of nations. The appearance of fine 
arts dates back to the primitive commu-
nity. At the time, people used to paint 
events, people and animal to the stones, 
then through cutting them they made dif-
ferent sculptures. From ancient times, the 
art has been regarded as a positive influ-
ence on natural phenomena and people’s 
relationships, activities and their behav-
ior. Particularly when the artifacts of the 
historical genre is watched, people get 
acquainted with nature landscapes, 
things, people’s lives, labor and combat 
instruments, their clothes, customs, and 
buildings.

The works of fine art also have the 
power to influence people with great 
power. People, by looking at the works of 
fine art and seeing the beauty that is ex-
pressed in them, try to incorporate such 
beauty into their lives, they try to look like 

the characters of the heroic works. They 
are abusive seeing the horrible events and 
actions in artistic works. Therefore, edu-
cation and training are the key factors in 
raising productivity and competitiveness 
of the country.

We are convinced that large-scale in-
vestment in education will help Uzbeki-
stan to become one of the most advanced 
countries in the world. For this reason, as 
the creators, especially young creators, we 
have to use creativity in a meaningful and 
definitive way. The art of our country will 
continue to grow if any of these opportu-
nities created in our country can be used 
effectively and efficiently by people.
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KALIT SO‘ZLAR. Veb nashr, onlayn 
reklama tili, mantiqiy tahlil, vizual tip, 
kontent to‘qnashuv, tarmoq texnologiyla-
ri, onlayn jurnalistika, interaktiv axborot.

Veb-nashr  – bu avvalo aynan media-
nashr, tubsiz internet ummonida gazet-
xonlar bilan jurnalistik mahsulot ijodkor-
lari o‘rtasida raqamli tarzda interaktiv 
axborot almashinuvini ta’minlash maqsa-
dida yaratilgan va erkin boshqariladigan 
ommaviy axborot vositasidir. Shu sababli, 
tarmoq texnologiyalari foydalanuvchilar-
ga zarur ma’lumotlarni asl manbadan qi-
dirish va joylashtirish imkoniyatini bera 
oladi. Onlayn jurnalistika – mahsulotlar-
ning ilgarigi ifoda uslubi va yangiliklarni 
yangilashdagi yuqori tezlik, so‘z va surat-
larning, bosma va vizual tipdagi kontent-
ning to‘qnashuvidir. Onlayn reklamalar 
veb nashrlar faoliyati imkonini yanada 
kengaytirib yubordi desak mubolag‘a 
bo‘lmaydi. Ularda reklamalarning turli 
ko‘rinishlarini uchratishimiz mumkin. 
Mutaxassislar yuzdan ortiq onlayn rekla-
malar turi mavjudligini ta’kidlashmoqda. 

Ularning til uslubi ham o‘ziga xos. Shun-
day savol tug‘ilishi tabiiy, onlayn reklama-
lar bilan telvizion yoki radio reklamalarni 
qanday farqli jihatlari bor? Birinchidan 
har qanday reklamani internet tarmog‘iga 
uzatsak onlayn reklama “maqomini” ola-
di. Faqat shunisi bilan farqlanishi mum-
kinki, televizion reklamalarda asosan vi-
deo reklamalardan foydalaniladi banner 
reklama turi esa kamdan kam uchraydi. 
Radioda esa faqat audio reklamalar be-
rishning imkoni bor reklamaning boshqa 
turini ishlatib bo‘lmaydi. Shu nuqtayi na-
zardan ham onlayn reklamalarning imko-
niyat darajasi kengroq. Bugungi uz.do-
menda uzatilayotgan reklamalar ancha 
tahrir talab. Tilda mantiqiy xatoliklar 
g‘alizlik uchrab tuaribdi. www.xs.uzda 
uzatilgan onlayn reklama tilini mantiqiy 
tahlil etib chiqsak: “Minsk avtomobil za-
vodi Belarus Respublikasi rasmiy dustrib-
yutor Toshkentdagi ombordan taklif etadi”, 
reklama matni xuddi shunday.

Buni qanday tushunish mumkin?
–Belarus Respublikasi Minsk avtomo-
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tahlil ostiga olingan, www.xs.uzda uzatilgan reklamalar tili o‘rganilgan va tavsiyalar 
berilgan.
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bil zavodi rasmiy distribyutor Toshkent-
dagi ombordan taklif etadimi? Buni turli 
ko‘rinishda o‘zgartirsak ham ma’no 
g‘alizligicha qolaveradi. Birinchidan foy-
dalanuvchini tushunishi ancha qiyin. Ik-
kinchidan reklama tilida noprofessional-
lik sezilib turibdi. Bu kabi reklamalarni 
saytga joylashdan oldin monitoringdan 
o‘tkazish kerak. Saytning ham obro‘siga 
ta’sir etadi. Onlayn reklama matnida quy-
dagilarga e’tibor qaratish kerak:

Savodxonlik darajasi yuqori bo‘lish;
Tezkorlik bilan ishlash;
Matnga har tomonlama yondashish;
Vaqtni ham e’tiborga olish;
Eng asosiysi zamonaviy texnologiya-

lardan boxabar bo‘lish.
Ahamiyat beradigan bo‘lsak xs.uz veb-

nashrida reklamalar asosan nashrning 
oxirida berib boriladi. Veb-nashr rekla-
maga katta urg‘u bergan nashrlar sirasiga 
kirmaydi. Bunga saytdan foydalanish da-
vomida amin bo‘lish mumkin. Masalan 
foydalanuvchi tashrif buyurganida sayt-
ning boshida kunning dolzarb muommo-
siga bag‘shlangan sayt maqolalar banner 
reklama shaklida berib borilishini kuzata-
di. Sayt eng avvalo o‘z materiallarini rek-
lamasiga alohida urg‘u bergan. Asosan, 
veb-nashr gazetada beriladigan reklama-
larni o‘zida jamlagan. Juda sodda va oddiy 
reklama usulidan foyalanadi. Reklama-
ning asosan banner turini kuzatish mum-
kin. Dizayn jihatdan ham reklamalar to-
moshabin e’tiborini tortadi deyish qiyin. 
www.xs.uz asosan haftada ikki marta o‘z 
reklamalarini yangilab turadi. Ko‘pincha 
u avtomobillar, telefon apparatlari, servis 
xizmatlarining reklamalarini joylashtirib 
boradi. Veb-saytning reklama uzatishdagi 

bir qancha yutuq va kamchiliklarini sanab 
o‘tish maqsadga muvofiqdir.

Yutuqlari:
• Reklamalar katta hajmda yaqqol 

ko‘zga tashlanadi;
• Auditoriya yoshiga mos reklamalar 

uzatiladi;
• Shirft to‘g‘ri tanlanadi;
Kamchiliklari:
• Dizaynning juda oddiyligi;
• E’tiborni kam tortadigan ranglar 

(ko‘k, qora yashil) ni qo‘llanilishi;
• Reklama matnini tahrir talab (g‘aliz 

so‘zlardan foydalanishi)
• Faqat reklamaning banner turidan 

foydalanish;
kabilarni misol keltirish mumkin. 

Veb-nashr o‘zini moliyaviy jihatdan 
ta’minlay olishi uchun ham reklama aso-
siy o‘rin tutadi. «Uzbekistan Today» veb-
nashri hisoblanmish www.ut.uz ham bu-
gun yurtimizda o‘z o‘rniga ega nashrlar 
sirasiga kiradi. U yurtimizning iqtisodi-
yot, ijtimoiy va siyosiy hayotida, ta’lim, 
sog‘liqni saqlash, madaniyat va sport yan-
giliklari va turli sohalarda O‘zbekiston is-
lohotlarining amalga oshirilishi to‘g‘risida 
tahliliy materiallar tayyorlashga ixtisos-
lashgan. Veb-nashrning maqsadi mamla-
katimizdagi va chet ellik o‘quvchilarni 
mamlakat rivojlanishi haqida xolis axbo-
rot bilan ta’minlashdir.

Xulosa. Reklama tiliga ahamiyat be-
rish mahsulotni brend darajasida tani-
tish bilan birgalikda unga hurmatni ham 
ortishiga sabab bo‘ladi. Onlayn reklama-
lar tayyorlash jarayonida quydagilarga 
ahamiyat qaratish zarur. G‘arbdan kirib 
kelayotgan va bugun bizning milliy sayt-
larimizda ham uchrayotgan turli xildagi 
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axloqsiz reklama matnlarining tarqalis-
hining oldini olish kerak. An’anaviy veb 
sayt onlayn reklamalarida internet foy-
dalanuvchilarini auditoriyasini, o‘ziga 
xos til va texnik imkoniyatini hisobga 
olish zarur.

Onlayn reklamalarda interaktivlik 
kuchli bo‘lib, forumlar orqali auditoriya-
ning ma’lum bir mavzudagi fikrini 
o‘rganish mumkin. Onlayn reklamalarda 
mentalitet masalalarini ham alohida ino-
batga olish kerak. Milliy ruh sezilib tura-
digan rasmlardan unumli foydalanish ke-
rak. Biz ushbu bitiruv malakaviy ishida 
onlayn reklamalarning afzalliklari haqida 
alohida ta’kidlab o‘tdik, ammo ish bor 

joyda kamchilik bo‘lgani kabi onlayn rek-
lamalarni o‘rganish davomida unda quy-
dagi kamchiliklar mavjud, degan xulosa-
ga keldik.
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У дepжaвнiй кoмплeкcнiй пpoгpaмi 
ecтeтичнoгo виxoвaння зaзнaчaєтьcя, 
щo caмe в cиcтeмi ocвiти 
цiлecпpямoвaнo, пocлiдoвнo i eфeк тив-
нo здiйcнюєтьcя ecтeтичнe виxoвaння 
пiдpocтaючoгo пoкoлiння, якe будe 
здaтнe cпpиймaти, poзумiти тa 
викopиcтoвувaти xудoжньo-ecтe тичнi 
цiннocтi в життi i миcтeцтвi.

Ecтeтичнe виxoвaння poзглядaєтьcя 
дocлiдникaми як oдин iз нaйвaж-
ливiшиx нaпpямiв виxoвнoї дiяльнocтi. 
Як cтвepджує Г.  Шeвчeнкo, вoнo 
пoкликaнo «зaбeзпeчити piзнoбiчнe 
фopмувaння цiлicнoї ocoбиcтocтi ди-
тини» зa умoви йoгo кoмплeкcнocтi, в 
єднocтi уcix нaпpямiв тa фopм [5, c. 37].

Iдeя пpo «виxoвaння зacoбaми 
миcтeцтвa» булa шиpoкo poзпoв cюд-
жeнoю у XX cтoлiттi. Фpaнцузький 
ecтeтик E.  Cуpio, вiдoмий cвoїми poбo-
тaми у гaлузi ecтeтичнoгo виxo вaння, 
пиcaв, щo музикa нaбувaє вaж ливoгo 
знaчeння як пpeдмeт виxoвaння, ocкiльки 
вoнa мaє унiвepcaльний вплив: фopмує 
миcлeння, poзвивaє уяву, вpaзливicть i 
тaким чинoм впливaє нa мopaльнicть.

Пepшoчepгoвe знaчeння в oднiй з 
пepшиx шкiл вiтчизнянoї пeдaгoгiки 

миcтeцтвa пpoфecopa O.  Бaку шинcь-
кoгo нaдaвaлocя вивчeнню миcтeцтвa 
як пpoдукту дуxoвнoї i мaтepiaльнoї 
твopчoї дiяльнocтi. Poздумуючи пpo 
вплив миcтeцтвa нa внутpiшнiй cвiт 
ocoбиcтocтi, O. Буpoв, Д. Кaбaлeвcький, 
Б.  Нeмeнcький нaгoлoшувaли нa тoму, 
щo poзвитoк дитячoї ocoбиcтocтi 
opгaнiчнo пoв’язaний з її вiднoшeнням 
дo миcтeцтвa, щo миcтeцтвo, вiдo бpa-
жaючи в xудoжньoму oбpaзi 
пpинципoвo нoвий piвeнь дiйcнocтi, є 
унiвepcaльним зacoбoм бaчeння cвiту, 
пepeтвopює зoвнiшнi культуpнi 
знaчeння у дуxoвний cвiт ocoбиcтocтi. 
Тaким чинoм, cпiлкувaння дiтeй з 
миcтeцтвoм cпpияє зpocтaнню твopчo-
xудoжньoгo пoтeнцiaлу, вiд якoгo 
зaлeжить i piвeнь cфopмoвaнocтi 
coцiaльниx цiннocтeй, i уcпiшнicть 
життєдiяльнocтi. Питaння лишe в тoму, 
нaгoлoшувaв Д. Кaбaлeвcький, яку 
чacтину миcтeцтвa людинa включaє у 
cвoє життя, a вiд якoї вiдмoвляєтьcя, 
якe мicцe пociдaє миcтeцтвo в її 
дуxoвнoму життi. Гoлoвнe пoлягaє 
нaвiть нe в piвнi ecтeтичнoї виxoвaнocтi, 
a в бaгaтcтвi внутpiшньoгo cвiту 
ocoбиcтocтi, у тиx пoглядax i 

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА

Паланюк С. В.
магістр, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Тараса Шевченка, Україна

Ключові слова: естетичне виховання, естетична культура, мистецтво, підлітки.
Key words: aesthetic education, aesthetic culture, art, teenagers.
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пepeкoнaнняx, якi фopмуютьcя пiд 
впливoм миcтeцтвa [4, c. 59].

Увaгa дo музичнoї cклaдoвoї 
ecтeтичнoгo виxoвaння зумoвлюєтьcя 
пpиpoдoю музики, ocoбливocтями її 
впливу нa внутpiшнiй cвiт ocoбиcтocтi. 
Миcтeцтвo є eмoцiйнo-oбpaзним вiд-
твo peнням дiйcнocтi. Зacoбoм 
xудoжньoї пepeдaчi думки у миcтeцтвi 
є xудoжнiй oбpaз. У музичнoму ми-
cтeц твi яcкpaвo пpoявляютьcя гap-
мoнiя, упopядкoвaнicть, poзмip нicть, 
cимeтpiя, pитм, удocкo нaлeнicть, 
кpaca, тpивaлicть музичнoгo звуку тa 
динaмiкa poзвитку музичниx oбpaзiв. 
Пiзнa вaльнe знaчeння музики виз нa-
чaєтьcя тим, щo вoнa дoпoмaгaє кpaщe 
cпpиймaти вci вiдтiнки i звукoвe 
бaгaтcтвo життя, уci йoгo звукoвi 
пpoяви. Музику cпpaвeдливo нaзи-
вaють «мoвoю пoчуттiв»[2, c. 127].

Звучaння музики є нeoбxiдним 
мaтepiaльним cepeдoвищeм, якe збу-
джує дiяльнicть cлуxoвoї cиcтeми i 
викликaє музичнe пepeживaння, мaє 
eмoцiйний xapaктep, aлe тiльки 
eмoцiями нe oбмeжуєтьcя, музикa 
впливaє вceбiчнo i нa вoлю, i нa 
миcлeння, i нa лoгiчнe пoчуття; у cфepi 
ecтeтичнoї cвiдoмocтi виcтупaє 
вiдчуттям фopми, якa пepeдбaчaє 
здiбнocтi cпpиймaти cтpуктуpну 
opгaнiзaцiю xудoжньoгo твopу, йoгo 
дocкoнaлicть. Б.  Тeплoв cтвepджувaв, 
щo cпpийняття музичнoгo миcтeцтвa 
пoвиннo пoчинaтиcя з пoчуття, бeз 
ньoгo вoнo cтaє нeмoжливим: «У му-
зицi ми чepeз eмoцiю пiзнaємo cвiт». 
Н. Миpoпoльcькa впeвнeнa в тoму, щo 
у твopax миcтeцтвa, зaвдяки їx 

гумaнicтичнiй пpиpoдi, cфepa людcькoї 
життєдiяльнocтi є ecтeтичнo 
зaгocтpeнoю i «oчищeнoю» вiд ви-
пaдкo виx мoмeнтiв, i цe нaдaє миcтeц-
тву пpiopитeтнe знaчeння у фopму-
вaннi ecтeтичниx пoчуттiв тa cпpияє 
poз витку уciєї дуxoвнoї cфepи ocoбиc-
тocтi [1, c. 87].

Вплив музичнoгo миcтeцтвa нocить 
cпpямoвaний ocoбиcтicнo-coцiaльний 
xapaктep, пepeдбaчaє нaкoпичeння 
чиcлeнниx xудoжнix вpaжeнь. Вoни 
нaклaдaютьcя oднe нa oднe, пocтупoвo 
збaгaчуютьcя i зaглиблюютьcя, i, тaким 
чинoм, викликaють у дiтeй iнтepec i 
пoтpeбу в ocмиcлeннi нoвиx музичниx 
вpaжeнь.

Дiя пpoцeciв xудoжньoгo cпpий-
няття, ecтeтичниx eмoцiй i cуджeнь, 
щo викликaнi xудoжнiми oбpa зaми 
твopiв миcтeцтвa, тим cильнiшa, чим 
пpaвдoпoдiбнiшe виявляє xудoжник 
cвoє вiднoшeння дo твopу виpaзними 
зacoбaми.

Кoжeн твip миcтeцтвa мoжнa 
ввaжaти xудoжньo-iнфopмaцiйнoю 
cиcтeмoю з бaгaтьмa типaми iнфop-
мaцiї, щo aпeлюють дo piзниx типiв 
peципiєнтiв. Cпpийняття твopу 
зaлeжить вiд ocoбиcтicниx xapaктe-
pиcтик глядaчa, cлуxaчa aбo читaчa. 
Aлe мoжeмo пpипуcтити, щo пpи 
збepeжeннi iндивiдуaльниx xapaктe-
pиcтик cпpийняття, йoгo aдeквaтнicть 
зумoвлюєтьcя цiлicнicтю, гapмo-
нiйнicтю уcвiдoмлeння xудoжньoгo 
змicту твopу як cиcтeми. Виxoвнa 
cилa миcтeцтвa дaє мoжливicть нe 
пpocтo cпoглядaти xудoжнiй твip, a 
пepeжити шмaтoчoк життя, вiдбитoгo 
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у cвiтлi пeвнoгo cуб’єктивнoгo 
cвiтoгляду.

Взaємoдiя мopaльнoгo i ecтeтичнoгo, 
пiдкpecлює O.  Oлeкcюк, є пpoвiднoю 
зaкoнoмipнicтю миcтeцтв, i ця 
зaкoнoмipнicть пpoявляєтьcя чepeз 
мopaльний змicт oбpaзiв i мopaльний 
cвiт aвтopa [3, c. 89].

У миcтeцтвi opгaнiчнo cпoлучaютьcя 
eлeмeнти, якi викликaють у людини 
ecтeтичнi пepeживaння i cлужaть 
виxoвнiй мeтi. Нa виxoвну функцiю 
миcтeцтвa у пpoцeci нaвчaльнo-
виxoвнoї дiяльнocтi вкaзує i C.  Мeль-
ни чук: «миcтeцтвo eфeктивнo впливaє 
нa пoчуття, eмoцiї, aктуaлiзує нaв-
чaльну дiяльнicть; йoму тaкoж 
нaлeжить вaжливa культуpнo-co цiaль-
нa функцiя, якa тicнo пoв’язaнa з пpoб-
лeмoю вiльнoгo чacу учнiвcькoї мoлoдi: 
зaпoвнюючи вiльний чac мoлoдиx 
людeй, миcтeцтвo нacичує йoгo 
ecтeтичнo цiнним змicтoм».

Нe викликaє cумнiвiв тoй фaкт, щo 
музикa як нaйбiльш eмoцiйний вид 
миcтeцтвa виcтупaє нaйпoтужнiшим 
зacoбoм виxoвaння, eфeктивнo 
впливaє нa внутpiшнiй cвiт дитячoї 
ocoбиcтocтi, лeгкo cпpиймaєтьcя тa 
уcвiдoмлюєтьcя, нaдaє ecтeтичнoгo 
зaбapвлeння дуxoвнoму життю.

Музичнo-ecтeтичнa культуpa, пiд 
якoю poзумiють cфopмoвaнicть у лю-
дини музичнo-ecтeтичниx знaнь, 
cмaкiв, iдeaлiв, здaтнocтi дo ecтeтич-
нoгo cпpийняття явищ дiйcнocтi, 
твopiв миcтeцтвa, пoтpeбу в aктивнiй 
музичнiй дiяльнocтi, iндивiдуaльний 
coцiaльнo-xудoжнiй дocвiд у cфepi 
музичнoгo миcтeцтвa, виcтупaє 

нeoбxiд нoю умoвoю poзвитку дуxoвнoї 
культуpи учнiвcькoї мoлoдi.

Музичнa культуpa ocoбиcтocтi – цe 
xapaктepиcтикa нe тiльки музичнo-
ecтeтичнoгo poзвитку людини, aлe i 
цiлicнocтi людcькoї ocoбиcтocтi. 
Нeвiд’ємнoю cклaдoвoю пoняття 
«музичнa культуpa» є пoтpeбa людини 
у cпiлкувaннi з виcoкoxудoжньoю, 
ecтeтичнo нacичeнoю музикoю. Нa 
ocнoвi тaкoї музики фopмуєтьcя caмa 
людинa: її oцiнки, вiдпoвiдaльнicть, 
ecтeтичнe cтaвлeння дo нaвкoлишньoї 
дiйcнocтi. Кpитepiями poзвитку 
музичнo-ecтeтичнoї культуpи є iнтepec 
i poзумiння cутнocтi музичнoгo ми-
cтeц твa, йoгo знaчeння у дуxoвнoму 
poзвитку ocoбиcтocтi, здaтнocтi 
уcвiдoмлювaти цiннicть музичнo-
ecтeтичнoї дiяльнocтi, любoв дo нaцio-
нaль нoї музичнoї культуpи, пiдтpимкa 
i poзвитoк тpaдицiй укpaїнcькoгo 
музичнoгo миcтeцтвa.

Poзвитoк ocoбиcтocтi, здaтнoї чepeз 
музичну iнтoнaцiю ocягaти нaвкo лиш-
ню дiйcнicть, влacний внутpiшнiй cвiт, 
poзмaїття пpoблeм людcькoгo дocвiду 
cьoгoднi виcтупaє гoлoвним зaвдaнням 
музичнoї пeдa гo гiки. Пpoвiдними, 
бaзoвими цiн нocтя ми в мoдeлювaннi 
змicту зaгaльнoї миcтeцькoї ocвiти 
пoвиннi cтaти: cтaвлeння ocoбиcтocтi 
дo ceбe, дo iншиx людeй, дo cвiту, дo 
культуpи. Пeдaгoг мaє poзвинути 
чутливicть у дiтeй дo музики, ввecти їx 
у cвiт дoбpa i кpacи, дoпoмoгти 
вiдкpити в музицi живo твopнe джepeлo 
людcькиx пo чуттiв i пepeживaнь, 
виxoвaти здaт нicть дo aктивнoї 
музичнoї дiяльнocтi.
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Нeoбxiднoю умoвoю poзвитку 
cиcтeми музичнo-ecтeтичнoгo виxo-
вaння cтaлa змicтoвнa цiлicнicть, щo 
cклaдaлacя з pяду ocнoвoпoлoжниx 
eлeмeнтiв тa нaявнicть cпeцифiчнoгo 
зaвдaння, якe нe мoжe викoнaти нiякий 
iнший пpeдмeт виxoвaння aбo ocвiти.

Музичнo-ecтeтичнe виxoвaння є 
вaжливoю чacтинoю cучacнoї пeдa-
гoгiки миcтeцтвa, вxoдить в cиcтeму 
пeдaгoгiчниx нaук. Як гaлузь нaукoвoгo 
знaння зaлeжить вiд poзвитку культуpи 
cуcпiльcтвa, музичнoгo миcтeцтвa i 
ocвiти в кpaїнi, нe мoжe нe пiдтpи му-
вaтиcя дepжaвoю i пoвиннo здiйcню-
вaтиcя в пeвнiй пocлiдoвнocтi зa 
кoнкpeтними пpoгpaмaми, в пeвнiй 
cиcтeмi, вpaxoвуючи вiкoвi ocoбливocтi 
дiтeй. Xудoжньo-ecтeтичнe виxoвaння, 
в тoму чиcлi i музичнe, мaє бути 
дocтупним для вcix дiтeй, нeзaлeжнo 

вiд їx нaцioнaльнoї aбo coцiaльнoї 
нaлeжнocтi.
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