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Abstract
The research works were conducted for the purpose of determining the epizootology of the infection with the
helminths and the species composition of the parasites causing the invasion in the small ruminants kept in the
livestock farms of the Mountainous Shirvan region of the Azerbaijan. Based on the results of the research work,
the helminth fauna of the small ruminants consisted of 43 species of the helminths in the Mountainous Shirvan
economic region. 32 species belonging to the class nematodes, 7 species - cestodes, 4 species - trematodes. The
larvae of the helminths - Echinococcus granulosus belonging to the Echinococcus genus and Taenia ovis
(Cysticercus ovis) belonging to the Taenia genus of the family Taeniidae from the larval cestodes were noted
intensively in the parenchymatous organs.
Keywords: Associative, helminthiasis, larvae, population, incidence coefficient.
Introduction
The special attention is paid to development of the
livestock farming for provide the population's demand
to the animal meat products in the republic. The
parasitic diseases that cause the increase of the
productivity, its quality, also the loss of the young
animals spread widely in the livestock farms and cause
great damage to the country economy as well as the
world economy. The helminthiasis are parasitic
diseases which caused by different parasitic worms helminths, are widespread among the agricultural
animals. The animals are infected with the helminths
mainly in the pastures - in the natural hearths of the
helminths. The swamps, the pastures around the
wetlands, and the wet meadows are favourable natural
hearths for the development of the eggs and larvae of
the helminths. In such favorable conditions, the
invasion eggs and larvae enter the animal organism
through feed and water and infect them. The parasitic
worms causing helminthiasis, parasitize by localizing
in the organs and tissues of the animals, cause to the
reduction of the live weight and productivity in the
animals, to the staying the development of the height,
to the reduction giving puppies and the quality of the
wool, as a result, to the weakening of immunity [5,
p.3406-3417; 45, p.61-62]. The temperature, humidity,
seasonal changes influence the development of the
small ruminants - the growth of the height and weight,
the quality of the wool - to the same extent as the helminths. The role of these factors are great also in the
formation of helminth fauna in the animals. The researchers have confirmed that the role of the bioecological factors is great in the development of the animals
and in the formation of the helminth fauna. Tadesse D,
Puchala R, Gipson TA, as well as Papanastasiou DK,
Bartzanas T. et al. have confirmed the negative effect
of high air temperature to the weight, food demand, respiration and nervous system of sheep in their researches
[26, p.6-10; 44, p.492-505]. Habibu B, Kawu M, Makun H. et al. noted that the effect of the season, sex and
age on the hematological changes is more active in

tropical goats. They also determined that the gender, reproductive status and number of the fetuses influence
the osmotic fragility of the erythrocytes, hematological
and physiological parameters in goats in the hot-dry
season [17, p.479-490]. The researchers note the widespread distribution of the helminths and helminthiasis
among the farm animals and wild animals. They confirmed that 70-100% of the animal populations of the
small ruminants are infected by digestive system strongylates and anoplocephalites, 70% by fasciolas, 87%
by dicroceli, and 33% by echinococcal larvae [3, p.2329; 29, p.108-11; 35, p.8-17]. The rich species diversity
of the helminth fauna is particularly attract the attention. And this is related with the anthropogenic and ecological factors. The natural environmental factors and
geographic-ecological features of the area influence directly the formation of the parasite fauna of the animals
[6, p.694; 24, p.204-220; 31, p. 121-131]. Silva Souza
JD, do Santos Difante G. et al. noted that the grazing
conditions and Meenakshi Sundaram S, Sivakumar T.
et al. noted that the different climatic conditions, relief
caused the biometric changes in sheep [22, p.904-907;
38, p. 36-45]. The wide-scale research works have been
carried out in the direction of this. The biodiversity of
the helminth fauna of the animals depends on the species features, biotic, abiotic, anthropogenic and technogenic factors, as well as regional epizootology features
[7, p.86-90; 9, p.763-766; 10, p.321-328]. The Mountainous Shirvan economic region, where research
works are conducted, has different characteristics due
to the climate, soil cover, relief. The ecological factors
also influenced the formation of the helminth fauna in
the small ruminants in the region. The location of the
Mountainous Shirvan economic regions in the different
landscapes - in the plains, foothills, mid-mountains and
high mountains influenced directly the formation of the
helminth fauna of the small ruminants.

4
Material and Methods
The research works were conducted for the purpose of determining the epizootology of the infection
with the helminths in the small ruminants kept in the
livestock farms of the Mountainous Shirvan - Ismailly,
Shamakhi, Aghsu and Gobustan economic regions of
the republic, and the species composition of the parasites causing the invasion. 1590 sheep and 818 goats
from the livestock farms with a migratory and sedentary lifestyle kept in the different relief areas of the research regions were carried out from the helminthological checkup in the spring, summer, autumn and winter
seasons. The complete and incomplete autopsy checkups of the animals were carried out [40, p.45-48], the
fecal samples were checked by coprological methods Vishnyauskas, Fulleborn, Berman, Vaida, Darling,
Sherbovich [20, p.126-128; 46, p.205]. In order to
study the dynamics of the infection with the helminths
depending on the season and age, the animals of different ages were researched in each season. The nematodes, cestodes, trematodes, as well as the oribatid
ticks, which are their intermediate hosts, also the distribution and species composition of the freshwater molluscs were determined in sheep and goats kept in the
individual and farmer livestock farms.
Results
Nematodes
The helminth fauna of the small ruminants kept in
the Ismailly-Shamakhi economic regions is different.
So in the animals the infection with the nematodes, cestodes and trematodes was noted with the low or high
intensity throughout the year.
The nematode fauna of the small ruminants consisted of a total of 32 species of the helminths in the
Ismailly-Shamakhi economic regions: Chabertia
ovina, Bunostomum trigonocephalum, Bunostomum
phlebotomum, Oesophagostomum venulosum, O.columbianum, Trichostrongylus axei, T.capricola, T.colubriformis, T.probulurus, T.skrjabini, T.vitrinus, T.assadovi, T.ostertagi, Ostertagia circumcincta, O.trifurcate, O.mentulata, Marshallagia marshalli, Cooperia
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oncophora, Haemonchus contortus, Nematodirus abnormalis, N.helvetianus, Trichocephalus ovis,
T.skrjabini, Gongylonema pulchrum, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus hobmaieri, P.kochi, P.davtian,
P.raillieti, P.skrjabini, Muellerius capillaris, Cystocaulus nigrescens. The species causing the helminthiasis were identified [15, p.185-233]. The nematodes belonging to the genera Dictyocaulus, Protostrongylus,
Muellerius, Cystocaulus, Trichocephalus, Chabertia,
Oesophagostomum, Trichostrongylus, Ostertagia,
Marshallagia, Cooperia, Haemonchus and Nematodirus, which are noted with high intensity and causing helminthiasis were detected in the small ruminants.
The intensity of the infection with Dictyocaulus, Protostrongylus, Muellerius, Cystocaulus respiratory tract
strongylata was 25 - 53 samples (the extensiveness of
the invasion – E.I. 65.6%), the intensity of the infection
with Trichocephalus, Chabertia, Oesophagostomum,
Trichostrongylus, Ostertagia, Marshallagia, Cooperia,
Haemonchus, Nematodirus gastrointestinal strongylata
was 31 - 252 samples (the extensiveness of the invasion
– E.I. 76.8%) in researched sheep. The intensity of the
infection with the respiratory tract strongylata was 21 48 samples (the extensiveness of the invasion – E.I.
53.8%), the intensity of the infection with the gastrointestinal strongylata was 28 - 166 samples (the extensiveness of the invasion – E.I. 61.5%) in goats. Chabertia sp.(length 132.0; width 64.3 um), Oesophagostomum sp. (length 77.3; width 47.6 um), Nematodirus sp.
(length 181.0; width 78.1 um), Ostertagia sp.(length
83.1; width 67.9 um), Haemonchus sp. (length 78.6;
width 47.8 um), Protostrongylus sp. (length 89.1; width
68.6 um), Cooperia sp. (length 78.5; width 48.7 um),
Trichostrongylus sp. (length 67.7 width 42.3 um), Dictyocaulus sp. (length 88.9; width 49.7 um), Bunostomum sp. (length 75.3; width 47,5 um), Marshallagia sp.
(length 184.4; width 76.4 um), Trichocephalus sp.
(length 54.3; width 22.5 um) were the most intensively
detected nematodes in the checkup of the coprological
samples and are shown in Figure 1.

Figure 1. The nematode eggs detected intensively in the small ruminants (in microscopy). a) Chabertia ovina; b)
Oesophagostomum sp.; c) Nematodirus sp.;
d) Ostertagia sp.; e) Haemonchus sp.; f) Protostrongylus sp.; g) Cooperia sp.; h) Trichostrongylus sp.; i)
Dictyocaulus sp.; j) Bunostomum sp.; k) Marshallagia sp.; l) Trichocephalus sp.
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As shown in Table 1, the number of the helminth species belonging to the nematode fauna of the small
ruminants, the number of the extensiveness and intensity of the invasion were determined in the Mountainous
Shirvan economic regions.
Table 1.
The nematode fauna and prevalence of the small ruminants in the Mountainous Shirvan economic region.
Researched small ruminants –2408
№ Nematode species
infected
̅ ± m samples
I.I., М
Samples
%
1. Chabertia ovina
1257
52.2
102.4±13.7
2. Bunostomum trigonocephalum
1197
49.7
87.4±14.5
3. B.phlebotomum
1088
45.2
79.4±13.1
4. Oesophagostomum venulosum
1112
46.6
81.8±13.5
5. O.columbianum
1020
42.4
74.4±12.2
6. Trichostrongylus axei
1232
51.2
89.7±14.7
7. T.capricola
1142
47.5
83.14±13.6
8. T.colubriformis
889
36.9
64.7±10.6
9. T.probulurus
686
28.5
49.9±8.17
10. T.skrjabini
484
20.1
35.2±5.7
11. T.vitrinus
561
23.3
43.6±1.69
12. T.assadovi
667
27.7
51.8±2.01
13. Ostertagia ostertagi
1625
67.5
213.5±11.2
14. O. circumcincta
1391
57.8
182.8±9.6
15. O.trifurcate
903
37.5
131.4±3.42
16 O.mentulata
541
22.5
88.4±3.87
17 Marshallagia marshalli
1598
49.8
126.7±6.6
18 Cooperia oncophora
1362
56.6
133.4±5.8
19 Haemonchus contortus
1115
46.3
112.6±8.1
20 Nematodirus abnormalis
1818
75.5
252±9.52
21 N.helvetianus
1568
65.2
206.1±10.8
22 Trichocephalus ovis
1058
43.9
83.9±4.3
23 T.skrjabini
957
39.7
67.1±2.26
24 Gongylonema pulchrum
597
14.4
41.8±14.1
25 Dictyocaulus filaria
1110
46.1
77.7±26.2
26 Protostrongylus hobmaieri
1229
51.0
46.6±6.94
27 P.kochi
1053
43.7
39.2±5.9
28 P.davtian
905
37.6
33.6±5.1
29 P.raillieti
534
22.2
19.8±0.3
30 P.skrjabini
484
20.1
17.9±0.27
31 Muellerius capillaris
960
39.9
35.5±0.53
32 Cystocaulus nigrescens
1016
42.2
37.5±0.56
From the results of the researches conducted in the
highlands, mid-mountains, foothills and plains of the
Mountainous Shirvan region, it is known that the
infections of the small ruminants kept in the different
reliefs with nematodes - strongylates were observed all
the year round. The extensiveness and intensity of the
infection were noted highly in winter, spring, the first
decade of summer and autumn in the mountainous,
foothill and plain landscapes. But the infection was
observed highly only in the first decade of summer and
late autumn in animals kept in the semi-desert type
pastures. In all landscapes, the detection of the
strongylates which are more characteristic for foothills
and plains, is closely related to the nomadic lifestyle of
the farms and the biology of the helminths. In the
favorable warm and humid climates, the strongylates
infect the animals from early spring to late autumn. In
the foggy climate in the mountainous areas, the
helminth eggs restored their viability, pass to the
invasion stage, and they cause re-infection of the

animals with these helminths. The constant presence of
the local foci of these helminths is also one of the
reasons that sheep are infected with the strongylates in
all seasons of the year. It is also considered to be one of
the main conditions that these helminths are
geohelminths and they pass through the development
zone without an intermediate host, reach the invazion
stage and infect the animals. But in winter, the animals
are kept in the stables or taken out to rich pastures with
dirty beds and water ponds around the village. At this
time, the helminth cycle continues, it is completed and
the re-infection of the animals occurs. The infection of
the small ruminants with the nematode is noted in
animals of all age groups and in all the seasons. The
conducted observations and experiments have shown
that in the pastures the development of the nematode
eggs and larvae depends not only on general climatic
conditions, but also on microclimatic conditions.
Whether the eggs and larvae are in feces, in sunny or
shady weather, soil or grass, and the time when the eggs
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are shed to the pasture are important in the epizootology
of the helminth species. So the research scientists
studied the biology of the Trichostrongylus probolurus,
Tr.axei and Tr.colubriformis species belonging to the
Trichostrongylus genus have observed that these
helminths form larvae even at a temperature of 100 °C,
and that the eggs retain their ability to live in the dry
feces at room temperature for more than 193 days. The
invasive larvae can survive 192 hours in the wet feces
and 48 hours in the dry feces at a temperature of 100
°C. Also, the invasion larvae can survive 137 days in
the wet soil [2, p.59-67]. Exactly, it has resulted with
the properties of the helminths tolerably maintain their
viability that they were detected with high intensity in
the livestock farms in the unfavorable climatic
conditions of both winter and summer. There is
information in the literature about the intensive
detection of the gastrointestinal strongylates in the
agricultural animals in the former CIS states, in all the
provinces of Russia. In the Russian Federation Daghestan Altayev AKh (1959), in Kalmykia
Durdusov SD (1995), in the Rostov region Lysenko AA
(1972) and Gayvoronsky VI (1980), in Povolzhye
Sadov KM (2000), in the Omsk region Bedenkova V N
(1986) and Zhidkov AY (1965), in eastern Siberia and
the Far East Toshev AP, in the Chuvash Republic
Kosyaev NI (2004) have noted the intensity of the
infection with the nematodes in the agricultural animals
and have conducted wide-scale researches in the
direction of the treatment against the diseases [4, p.22;
12, p.p.50; 14, p.29; 33, p.132; 47, p.134-171]. The

infections of the animals with more gastrointestinal
strongylates were noted in Australia, Argentina,
Pakistan, Africa, Washington and all the countries of
the world [30, p. 3-5; p.32, p.176-185; 37, p.64-75; 39,
p.31-37; 41, p.277-289; 42, p.489-494].
Trematodes
The Fasciola hepatica helminth belonging to the
Fasciola genus of the Fasciolidae family, the
Dicrocoelium lanceatum helminth belonging to the
Dicrocoelium genus of the Dicroceliidae family, and
the Paramphistomum cervi belonging to the
Paramphistomum genus of the Paramphistomatidae
family which are belonging to the Trematodes class
were detected with high intensity in the mountainous
and foothill regions in the small ruminants kept in both
sedentary and migratory farms in the Ismailly Shamakhi economic regions. The extensiveness of the
infection with the trematodes was 58.7% in sheep and
48.3% in goats. In the autopsy checkups the intensity
of the fasciola and dicroceli helminths collected from
the liver was 17 - 85 individuals in sheep and goats.
During the research of the coprological samples in the
small ruminants, in one view area of the microscope the
trematodes were 5 - 7 samples in Aghsu, 7 - 11 samples
in Shamakhi, 4 - 9 samples in Ismailly, and 3 - 5
samples in relatively plain areas - Gobustan. The
intensity of the paramphistomids collected from the
stomach departments was higher in sheep (45 - 96
individuals in sheep, 25 - 37 individuals in goats) and
are shown in Figure 2.

Dicrocoelium sp.
Fasciola sp.
Paramphistomum sp.
Figure 2. The trematode eggs in the coprological samples (in microscopy).
The number of the helminth species belonging to the trematode fauna of the small ruminants, the number of
the extensiveness and intensity of the invasion are shown in Table 2.
Table 2.
In the Mountainous Shirvan economic region the trematode fauna of the small ruminants and the prevalence
according to the seasons.
Winter – 240 small ru- Spring – 240 small ru- Summer – 240 small Autumn – 240 small
The species
minants
minants
ruminants
ruminants
№
of the
̅ ±
̅ ±
̅ ±
̅ ±
I.I. М
I.I. М
I.I. М
I.I. М
helminth I.E. / %
I.E. / %
I.E. / %
I.E. / %
m samples
m samples
m samples
m samples
14,8±
12,2±
13,1±
16,2±
1 F. hepatica
48/20,0
60/16,6
13/21,6
15/25,0
0,32
0,12
0,19
0,33
7,2±
4,4±
4,3±
4,8±
2 F. gigantica 16/6,6
20/8,3
7/11,6
8/13,3
0,13
0,12
0,12
0,13
D.
251,2±
98,6±
97,2±
132,5±
3
192/80,0
180/60,0
45/70,0
50/83,3
lanceatum
4,27
2,75
0,78
1,56
72,5±
22,3±
45,6±
78,4±
4 P. cervi
108/45,0
12/5,0
100/41,6
64/43,3
0,87
0,37
0,73
0,66
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In the research area, the trematode fauna of the
small ruminants consisted of helminths Fasciola
hepatica, F.gigantica, Dicrocoelium lanceatum,
Paramphistomum cervi. The infection with the
helminths was noted in all the landscapes with varying
extensiveness and intensity. In the areas of the
Mountainous Shirvan economic region, having enough
ponds has caused to the population density of the
intermediate host molluscs. The intensive distribution
of the intermediate hosts, as well as climate and
humidity, resulted with the infection of the animals of
all age groups of the trematodes in all the seasons of the
year. In our researches, in 80% of the animals sick with
the trematodoses, the complications - diseases of the
secondary infection origin were observed.
The researchers conducting researches in this
direction in the Russian Federation have noted that 50
- 93% of the agricultural animals are infected with the
trematodes, and the molluscs are the main source of the
infection. The researchers pointed out that the diseases
are still observed all over the world and cause serious
economic damage to the livestock [16, p.508; 28, p.4169].
Cestodes
In sheep and goats 5 species of the
anoplosecephalites belonging to the Cestodes class: the
species from the genus Moniezia belonging to the
Anoplocephalidae family - Moniezia expansa,
M.benedeni and M.autumnalia; T. giardi belonging to
the Thysaniezia genus of the Anoplocephalidae family
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and A.centripunctata belonging to the Avitellina genus
of the Avitellinidae family were noted in all age groups
of the animals mostly in the spring, summer and
autumn seasons. The larvae of the helminths Echinococcus granulosus
belonging to the
Echinococcus genus and Taenia ovis (Cysticercus ovis)
belonging to the Taenia genus of the family Taeniidae
from the larval cestodes were noted intensively in the
parenchymatous organs. All these species are parasitize
in the small ruminants and are widespread. The imago
cestodes were noted in all migratory livestock farms,
and that's why no serious zonation was observed in the
distribution of the cestodes. In the Mountainous
Shirvan economic regions, 1005 sheep from 1590
sheep researched from separate farms were noted as
sick with cestodoses (the extensiveness of the invasion
63.2%), Moniezia expansa was 66.8%, Moniezia
benedeni - 52.1%, Moniezia autumnalia– 21.6%;
Avitellina centripunctata - 31.5%; Thysaniezia giardi
18.4%. 358 out of 818 researched goats was noted with
cestodoses. In goats: Moniezia expansawas 54.7%,
Moniezia benedeni 47.3%, Moniezia autumnalia
24.5%, Avitellina centripunctata 32.4%, Thysaniezia
giardi 13.7%. The larval cestodes were determined in 5
sheep out of every 10 sheep and 3 goats out of every 10
goats cut every day for cutting meat. Echinococcus
(Echinococcus granulosus) was detected in the
parenchymatous organs (lungs, liver) and invasive
protoscoleces were noted in cysticerc bladder fluid of
the small ruminants and are shown in Figure 3.

Figure 3. The larval cestodes in the parenchymatous organs of sheep.
The number of the species belonging to the cestode fauna of the small ruminants, he number of the
extensiveness and intensity of the invasion are shown in Table 3.
Table 3.
The cestode fauna of the small ruminants and the prevalence according to the season
Winter – 240 small Spring – 240 small ru- Summer – 240 small Autumn – 240 small
ruminants
minants
ruminants
ruminants
The species of the
№
̅ ±m
̅ ±m
̅ ±m
̅ ±m
helminth
I.I. М
I.I. М
I.I. М
I.I. М
I.E. / %
I.E. / %
I.E. / %
I.E. / %
samples
samples
samples
samples
1 M. expansa
128/53,3 9,2±0,14 144/60,0 142,2±0,23 120/50,0 7,2±0,13 136/56,6 7,9±0,14
2 M. benedeni
120/50,0 3,8±0,11 64/26,6 43,8±0,45 112/46,6 5,8±0,12 124/51,6 6,2±0,13
3 A. centripunctata 60/15,0 2,3±0,11 72/30,0 34,7±0,42 52/21,6 2,4±0,12 64/26,6 4,6±0,12
5 Th. giardi
48/20,0 2,2±0,11 20/8,3 12,2±0,28 40/16,6 1,3±0,11 44/18,3 2,4±0,11
6 E. granulosus
80/33,3 5,2±0,12 56/23,3
5,8±0,15
92/38,3 5,8±0,12 72/30,0 7,4±0,14
7 Cysticercus ovis 40/16,6 3,5±0,11 24/13,3
2,5±0,11
24/10,0 3,5±0,11 28/11,6 2,4±0,11
Due to the great damage caused by cestodes to the
animal husbandry, the helminthological scientists of
the world countries are working in this direction. So according to the information of Kurtpinar H. [21, p.51-

55], the M.expansa species was widespread among the
cattle in Turkey, and the infection intensity of the
calves reached 45.2%. In the last decade, it is known
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the scientific research works dedicated to the associative infection of sheep with the anoplecephalites and
other parasitic worms in Italy [23, p.23-26], the development of the first larval stages of the monesia in Poland [27, p.153-157], the circulation of the monesia in
the wild and ruminant animals in nature in Mongolia
[36, p.150-156], the role of the oribatid ticks in infection with the anoplecephalites in Japan [34, p.1-6] and
Pakistan [19, p.53], the biology of the anoplecephalites
and the pathogenesis of the diseases which they cause
in India [25, p.119-124], the infection circulation of
goats with the anoplecephalites in South Korea [8,
p.357-362], the economic damage of the monesia in
France [11, p.110-116], the development of the monesia in the last host in the USA [18, p.130-134], and the
human [13, p.380-381] infection with Monesia expansa
in Egypt [8, p.357-362; 11, p.110-116; 13, p.380-381;
18, p.130-134; 19, p. 53; 21, p.51-55; 23, p.23-26; 25,
p.119-124; 27, p.153-157; 34, p.1-6; 36, p.150-156].
The cestodes have highly specific adaptations in
their distribution in the last and intermediate hosts.
Therefore, the spread of these parasites among the
small ruminants directly depends on how their intermediate hosts share in the pastures. The American scientists - Stunkard HV, Stol NR, Subias LS confirmed that
the development of the monesia proceeds with the participation of the various species of the oribatid ticks
[43, p.3-305]. Currently, about 100 species of the oribatid ticks were noted as intermediate hosts of the monesia. 62 species intermediate hosts have been shown
for M.expansa and 44 species for M.benedeni [1, p.2829]. As a result of our researches, it was determined that
27 species of the intermediate host oribatid ticks, which
are included in 7 families, are spread in the pastures of
the Mountainous Shirvan economic regions.
So based on the analysis of the research conducted
in the Mountainous Shirvan economic region, it can be
said that even though these regions are located in the
different reliefs, the infections of the animals with the
cestodes were observed throughout the year in the
Shamakhi, Ismailly, Aghsu regions. The infection with
the helminths had a variable character depending on the
seasons and relief, and the feature of the foci was observed in some livestock farms. The extensiveness and
intensity of the infection were noted, albeit weakly, in
the foothills and plains landscapes. This is due to the
nomadic lifestyle of the small ruminants and the fact
that the amount of the precipitation is higher than the
annual norm in the recent years, the favorable conditions create for the development of the intermediate
hosts.
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The helminth fauna of the small ruminants has a
rich feature from the relief of the region, from the influence of the geographical-ecological, abiotic and biological factors in the Mountainous Shirvan economic
region. So the biology and epizootology of the helminths also play a special role as the main factor in the
formation of the helminth fauna. The infection situation
of the small ruminants with the helminths was different
according to the seasons and landscapes and these are
shown in Figure 4.
In the plain landscapes (Gobustan), the small ruminants were infected with 36 species of the helminths
(32 species of the nematodes, 2 species of the trematodes, 2 species of the cestodes), and the infection situation has changed according to the seasons. In winter,
the extensiveness of the invasion was noted 55.4%, the
intensity of the invasion 15.3 - 195.7 samples. In spring
E.I. was noted 72.6%, I.I. 23.1-284.6 samples; in summer 56.9%, 9.5 - 143.6 samples, in autumn 69.0%, 12.4
- 227.5 samples.
In the foothill landscapes (Aghsu), the small ruminants were infected with 39 species of the helminths,
32 species of the nematodes, 3 species of the trematodes and 4 species of the cestodes were characteristic.
In winter, the extensiveness of the invasion was determined 35.7%, the intensity of the invasion 14.8 - 153.2
samples; in spring E.I. - 85.4%, I.I. - 25.5 - 298.6 samples; in summer E.I. - 61.7%, I.I. - 21.4 - 144.3 samples;
in autumn 79.3%, I.I. - 26.4 - 285.3 samples.
The infection with 38 species of the helminths (28
species of nematodes, 4 species of trematodes, 6 species of cestodes) was noted in the small ruminants kept
in the Ismailly, Shamakhi regions, located in the mountainous landscapes at an altitude of 2000 m above the
sea level. In the Ismayilli district in winter E.I. was
noted - 42.0%, I.I - 11.3 - 39.2 samples; in spring E.I. 67.7%, I.I. - 29.0 - 198 samples; in summer E.I. 56.7%, I.I. - 17.8 - 154.1 samples; in autumn 68.4%, I.I.
- 27.5 - 224.3 samples. In the Shamakhi region, in the
winter season the extensiveness of the invasion was
48.0%, the intensity of the invasion 9 - 31.8 samples; in
spring E.I. - 77.3 0%; I.I. - 35.4 - 225.0 samples; in
summer 64.8%, I.I. - 25.7 - 176.4 samples; in autumn
72.2% , I.I. – 45 - 224.5 samples.
In the small ruminants the infection with the helminths was noted in an associative form (nematodes,
cestodes, trematodes) in the winter, spring, summer and
autumn seasons and these are shown in Figure 4.
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Figure 4. The infection dynamics of the small ruminants with the helminths by landscapes.
The Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum,
Paramphistomum cervi, Echinococcus granulosus,
Cysticercus ovis, Moniezia expansa, M.benedeni,
Bunostomum trigonocephalum, Chabertia ovina,
Oesophagostomum venulosum, Cooperia oncophora,
Ostertagia ostertagi, Marshallagia marshalli,
Trichostrongylus axei, Haemonchus contortus,
Nematodirus abnormalis, Dictyocaulus filaria,
Protostrongylus hobmaieri, Muellerius capillaris
helminths were the dominant species in the associative
form of the infection.
Based on the results of the research work, the helminth fauna of the small ruminants consisted of 45 species of the helminths in the Mountainous Shirvan economic region. 32 species of these species belonging to
the class nematodes, 7 species - cestodes, and 4 species
- trematodes. 8 species of the helminth fauna were zooanthroponous helminths - F.hepatica, F. gigantica,
D.lanceatum, E.granulosus, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, G.pulchrum.
Discussion
So, according to the analysis of the research works
carried out in the separate regions of the Mountainous
Shirvan, it can be said that although these regions are
located in the different reliefs, the infections of the
small ruminants with the helminths were observed
throughout the year. The infection was detected with
the different intensity in all the seasons. In recent years,
the rainy weather and high humidity affected positively
the development of the nematodes in the pastures, and
have created conditions for them always staying in the
invasion condition. And such favorable conditions
cause the nematode infection of the sheep kept in both
sedentary and migratory farms all the year round. In
different foci, the wide spread of the fasciola, dicroceli
and paramphistomum helminths causes the intensive
infection of the small ruminants with the trematodoses
in the research regions. The infection of the animals
with the cestodes is noted with higher intensity in the
mountainous and foothill areas. And it is explained by
the presence of the favorable conditions in the region
for the development of the oribatid ticks, which are intermediate hosts in the spread of the anoplosecephalites. The infection with the larval cestodes from the

dogs and wild animals due to by not conducting in time
the dehelmnitization measures in farm dogs, as well as
from non-compliance the sanitary and hygienic rules in
the farm area. In the region, the reason of the infection
of the small ruminants with the helminthiasis is the relief, climate, humidity of the region and direct influence
of the other environmental factors . The infection with
the helminths has a variable character depending on the
seasons and relief, and the foci feature was observed in
some livestock farms. The extensiveness of the infection was relatively high in the mountainous areas, and
weak in the regions covering the foothills and lowlands.
The anoplocephalites, which are more characteristic for
the mountainous areas, were also detected in the animals kept in the foothill and plain regions. And this is
due to the migratory lifestyle of the small ruminants and
the fact that in recent years, the amount of the rainfall
is higher than the annual norm, the creating favorable
conditions for the development of the intermediate
hosts.
Conclusion
Taking into account the high incidence coefficient
and incidence risk of the infections with the helminthiasis in the small ruminants, a plan of the preventive
measures was prepared for the Mountainous Shirvan
region.
- The small ruminants should be regularly dehelminthization, for this, first of all, should be conducted a coprological checkup in the animals, and the
infected animals should not be allowed to the pasture.
The contents of the dehelminticized animals should be
burned or buried;
- In the Mountainous Shirvan ecological-geographical regions the infection with the helminthiasis
varies depending on the season of the year, so dehelminthization measures should be carried out 4 times
a year starting from the last months of the winter season, because the infection occurs at the end of winter
and early summer in the plain areas, and at the end of
spring and early summer in the mountainous and foothill areas. In the migratory farms, the animals must be
dehelminticized before migration. The shepherd dogs
which are in the farm should also be dehelminticized 4
times a year;
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- In order to increase the resistance of the animals
against the infections with the invasive larvae and eggs
of the helminths, it is important to feed them with fullquality feeds, which are rich in vitamins A, C, B12,
macro and micro elements with the physiological requirements;
- The grazing of the animals is expedient away
from water areas, ponds, as well as in the pastures consisting of plants - wormwood, camelthorn, prangos,
etc., which have an anthelmintic effect;
- In order to destroy the intermediate hosts of the
helminths (molluscs, earth mites and other invertebrates), the stagnant waters, watery, swampy areas
should be drained, the quality of the pastures should be
improved, the young and old animals should be grazed
in the separate pastures;
- Alternating pastures should be created in all the
livestock farms, the animals should be grazed alternately in those pastures for 7 - 10 days. At this time, the
helminth cycle is disrupted and the reinvasion is prevented (for example, the moniesia eggs and larvae perish in 3 - 5 days if they do not find their intermediate
hosts - oribatid ticks in the external environment);
- In each livestock farm, the artificial pastures
should be created, the perennial plants (trefoil, oat, etc.)
should be planted, and the newborn animals should be
grazed there for 20 - 30 days until the immunity is
strengthened;
- The slaughtering of the animals must be provided
only in the special slaughterhouses. In the individual
farms, pasture camps and migration routes, the animal
slaughtering should be specially controlled, the liver,
lung and other organs infected with the echinococcal
cysts should be burned or buried deeply;
- Before giving the manure of the agricultural animals to the fields, gardens and melons, the helminth
eggs should be destroyed in the environment, the manure should be neutralized thermally for prevent their
spread;
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Анотація
П. Сокальський увійшов в історію українського музикознавства як один із його фундаторів. В останній чверті ХІХ ст. в умовах формування української науки про музику вчений започаткував не тільки нові
для українських дослідників теми і проблеми (як-от мелодичної і ритмічної будови народної музики, музичного стилю, музичної акустики, музичної психології), а й структурно-типологічний напрям дослідження, порівняльний метод та інше. Ідеї і підходи П. Сокальського з’явилися великою мірою під впливом
подібних праць західноєвропейських та російських учених, або на підставі їх критичного аналізу. Це забезпечувало глибину дослідження української і російської народної музики.
Abstract
P. Sokalskyy entered to the history of Ukrainian musicology as one of its founders. In the last quarter of the
nineteenth century in the conditions of formation of ukrainian science about music, the scientist started not only
new topics and problems for Ukrainian researchers(e. g. the melodic and rhythmic structure of folk music, musical
style, musical acoustics, musical psychology), but also the structural and typological direction of research, the
comparative method, and so on. The ideas and approaches of P. Sokalsky appeared largely under the influence of
similar works by Western European and Russian scientists, or on the basis of their critical analysis. This ensured
the depth of research of Ukrainian and Russian folk music.
Ключові слова: вчення про мелодичну і ритмічну будову народної пісні, вплив різних ідей західноєвропейської науки.
Keywords: the doctrine of the melodic and rhythmic structure of folk song, the influence of various ideas of
Western European science.
Вступ. Петро Петрович Сокальський — одна з
найвидатніших постатей в історії української науки
про музику. На хвилі інтересу до власної історії, культури, етнічної самоідентифікації, що активізувався в другій половині ХІХ ст., він першим в Україні
розпочав систематичні наукові дослідження в галузі народної музики усної традиції. Щоб цілеспрямовано визначати її об’єктивні закони й характерні
особливості, з’ясовувати стилістичні прикмети та
інше дослідник навіть висловлювався про необхідність улаштування окремої кафедри народної музики в російських консерваторіях і музичних училищах поряд із наукою про гармонію і контрапункт
[4, с. 365].
Аналіз останніх досліджень та постановка проблеми. Про постать і здобутки П. Сокальського в
музикознавстві і, зокрема, етномузикології, сьогодні відомо чимало. Українські науковці вивчали
його життєвий шлях (Каришева Т. Петро Сокальський : життя і творчість. Київ, 1978), музично-просвітницьку діяльність (Ізваріна О. М. Музично-про-

світницька діяльність П. Сокальського у другій половині XIX століття (за архівними матеріалами) //
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 14–15 квітня 2016 року. м. Київ. С. 49-56;
Мирошниченко С. В. П. Сокальский в Одессе. У истоков Одесской консерватории // Одесская консерватория. Славные имена, новые страницы. Одесса:
ООО «Гранд-Одесса», 1998. С. 16–36; Мирошниченко С. В. П. П. Сокальский – основоположник
музыкальной критики, музыкального образования,
концертной деятельности в Одессе // Тезисы Второй Областной историко-краеведческой научнопрактической конференции, посвященной 200-летию основания Одессы и 25-летию создания Украинского Общества Охраны памятников истории и
культуры. Одесса, 1991. С. 138-139.), композиторську творчість (Казначеева Т. А. Пётр Сокальский — первый украинский профессиональный
оперный композитор // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство. Харків, 2017. Вип. 46. С. 20–
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34), теоретичні здобутки (окрім спеціально етномузикологічних ще: Гордійчук М. М. П. П. Сокальський і його книга про народну музику // Народна творчість та етнографія. 1958. № 2. С. 98–108, Сорокіна
К. Етнографічні студії українського композитора та
публіциста П. П. Сокальського // Етнічна культура
в глобалізованому світі. Одеса: Одеський національний університет, 2017. С. 171–182; Гуріна А. В.
П. Сокальський і становлення структурно-типологічного напряму етномузикології // Культура України. Харків, 2012. Вип. 38. С. 174–181, Гнатишин О.
Теоретичні концепції О. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології // Культура України. Харків, 2011. Вип. 34. С.
128–139). Основною підставою для останнього у
вказаному переліку зацікавлень є єдина (а водночас
фундаментальна) науково-теоретична праця вченого «Русская народная музыка великорусская и
малорусская в её строении мелодическом и ритмическом и отличие её от основ современной гармонической музыки» (Харків, 1888, 376 с.), сьогодні
відома сучасному читачеві ще й за українським перекладом 1959 р. [4]. У ній вчений не лише започаткував нові для українських дослідників теми і проблеми (як-от музичного стилю, музичної акустики,
музичної психології, мелодики і ритміки народної
музики), а й структурно-типологічний напрям досліджень, порівняльний метод та інше [2, с. 128-129].
Ідеї і підходи П. Сокальського з’явилися великою
мірою під впливом подібних праць західноєвропейських та російських учених, про що досі українські
дослідники згадували тільки принагідно. Тож у переддень 190-ї річниці від дня народження П. Сокальського постає потреба (і, відповідно, мета пропонованого дослідження) проаналізувати його
ідейну спадщину у співставленні зі спорідненими
західними досягненнями другої половини ХІХ ст. у
контексті тодішньої розбудови української музичної науки й окремо етномузикології.
Актуальність статті полягає в тому, що новим
ракурсом поглиблюємо ступінь вивчення наукової
творчості П. Сокальського та особливостей періоду
генерування спеціальних знань про народну музичну творчість, з лона яких зароджувалася українська наука про музику загалом.
Виклад основного змісту. Як зазначає автор
передмови до згаданої книги Іван Сокальський, задум написання праці виник у брата на початку
1860-х років, отже в той час, коли «перетворена на
провінцію Україна… почала виробляти професійну
культуру [в широкому її розумінні, себто й наукоподібні знання — О. Г.] поки що локального, «обласного» значення» [3, с. 17]. В умовах засилля італійської, французької, німецької культури, русифікації інтелігенції, а відтак і «найбільшого
національного підупаду» (Д. Чижевський) в окремих більших культурних містах з’являлися «„вибухи” індивідуального обдаровання» (Д. Чижевський). Таким вибухом можна вважати й появу в Харкові
спеціального
музично-аналітичного
дослідження народної музики в доробку публіциста, композитора і громадського діяча П. Сокальсь-
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кого. За тодішньої відсутності в підросійській Україні (як і в західноєвропейській науці) подібних
праць про народну пісню і загалом фахових музичних теоретиків (етномузикологів) на тлі рецензійних статей, хронік театрального і концертного
життя, дилетантських описів творчості окремих українських композиторів авторства представників
широкого кола інтелігенції П. Сокальський уперше
зосередився не на описі фактологічного матеріалу,
а на ретельності, точності його аналітичного опрацювання, якнайпереконливішому обґрунтуванні
своїх висновків. Вибір предмету уваги, методів та
структурної організації його дослідження великою
мірою розкрились під впливом визнаних західноєвропейських праць авторитетних дослідників спорідненої тематики. Недарма праця «Русская народная музыка…» містить згадки (або й безпосередні
цитування) понад 20 назв праць іноземних учених.
Із них лише три — російських авторів (А. Сєрова,
С. Шафранова, Г. Лароша) (без урахування прізвищ
упорядників збірників пісень). Перелік імен включає прізвища німецьких (Г. Гельмгольц, Й. Беллерман, Дж. Форкель, Ф. Заммінер, Р. Вестфаль, М. Гауптман, М. Гатрі, А. Кірхер, Ф. А. Бек, Е. Хладні),
австрійських (А. Амброс, Р. Кізеветтер, Ш. Делезен), французьких (Л. - А. Бурго, М. Люссі), бельгійських (А. Ф. Геварт, Ф. Ж. Фетіс), англійських
(М. Гатрі) учених, які відзначилися в музичній теорії або інших споріднених галузях знань (найчастіше П. Сокальський апелював до даних естетики,
фольклористики, акустики, психофізіології).
Новітню теорію музики П. Сокальський аналізував разом із античною естетикою (уявленнями і
твердженнями Плутарха, Архіта, Ератосфена, Арістоксена, Евкліда, Птолемея, Арістотеля та ін.) і
вченням піфагорійців про гармонійно побудований
світ (піфагорове коло, піфагорейські інтервали, піфагорів octochordon), ученням про версифікації та
ладові системи. Прикметно, що з деякими позиціями авторів П. Сокальський погоджувався цілковито, з іншими частково, а з деякими навіть сперечався. Однак усіх їх він використав у доведенні
своєї теорії спільних закономірностей у розвитку
словесно-музичного мистецтва людства і встановлення фаз у його еволюції.
Характерні для другої половини ХІХ ст. підвищена увага до історичних процесів узагалі, пробудження власної історичної свідомості – т. зв. період
«історизму» – спричинив появу на сторінках періодики музично-історичної теми та звернень до проблеми генезису музичного мислення в народній музиці. Вона відповідала характерній тоді для європейської науки тенденції до осмислення розвитку
світу в генетично-еволюційному аспекті та актуальному для української суспільності виявленні домінант національної специфіки її культури. Як втілення цієї тенденції, в українській науковій думці
з’явилося розуміння історії української музики як
багатовікового явища. Недарма свою теорію П. Сокальський вибудував під впливом еволюціонізму –
напряму у соціокультурній антропології, етнології
та етнографії, що сформувався у ХІХ ст. і наприкінці його був чи не єдиною універсальною теорією

Znanstvena misel journal №70/2022
для пояснення соціокультурних явищ і процесів.
Його методологічна увага зосереджувалася на поступальності розвитку культури. Наголошуючи на
культурній спільності людства, еволюціоністична
концепція передбачала єдиний для всіх вектор розвитку, який формувався послідовністю культурноісторичних епох. Недарма, обстоюючи спільні для
всього людства закономірності у розвитку мелодики, [Cокальський] обґрунтував концепцію її фазовості, вказавши на три головні епохи в еволюції
окремих елементів музики [1, с. 60].
Ідея єдності культур в концепції еволюціонізму мала сприятливий ґрунт й у середовищі інтелігенції підросійської України другої половини ХІХ
ст. Допоки М. Грушевський у 1898 р. в «Історії України-Руси» не обґрунтував недоцільність вивчення «общерусскої» історії (а, отже, й культури)
і не пояснив необхідність опрацювання окремих історій різних гілок Східного Слов’янства багато хто,
зокрема П. Сокальський, щиро вірив у спільність
музичних культур російського і українського народів. Та й свою національну (українську) приналежність він усвідомлював не з позицій власного етнічного походження, духовно-світоглядного онтогенезу, а з погляду приналежності до певного
територіально-державного утворення — Російської
імперії. Звідси назва праці (руська — тобто об’єднана російська і українська) і похідна від неї теза
про «об’єднання й асиміляцію» «в одній спільній самостійній культурі» Російської імперії усіх її «видових відмін на Півночі, Півдні й Заході» [4, с. 366].
Однак, не зважаючи на загальне сприйняття в
тогочасному Одеському суспільстві (де жив) нерозчленованості двох культур і, відповідно, відсутність розуміння їх якісних і просторових відмінностей, П. Сокальський усе ж зайнявся детальним аналізом ритмомелодичної будови української і
російської народної пісні (хоч і без окремого розкриття специфіки українського і російського фольклору). Щодо цього він зазначав: «Ми намагалися,
навпаки, з’ясувати їх споріднення як у будові, так і
в музичному матеріалі мелодій і встановити спільний ґрунт для руської музики квантової епохи» [4,
с. 157].
Пошук Сокальським джерел української народної музики відображав повсюдний зростаючий
інтерес української інтелігенції до етнокультури та
відповідав запиту української суспільності на повноцінний діалог «свого» з «чужим», що наприкінці
ХІХ ст. ставав усе актуальнішим.
Це також резонувало із зародженням у європейській науці пошуків певних самобутніх прикмет, властивих тим чи іншим національним мистецьким проявам, що пізніше зумовило виникнення в
музикології поняття національного музичного
стилю, початкові уявлення про який продемонстрував П. Сокальський.
Ще однією прикметою тогочасного знання
була тенденція в багатьох тематичних сферах до
звуження й увиразнення предмету зацікавлення,
методу дослідження, його виразної структурної організації. П. Сокальському, котрий стояв біля вито-
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ків етномузикології, вперше вдалося одночасно чітко й однозначно сформулювати предмет своєї
уваги («руську народну музику»), застосувати історичний, порівняльний та типологічний методи дослідження, а й структурно побудувати його виклад
(послідовно двома розділами, присвяченими відповідно мелодичній та ритмічній будові обраного
предмета, а крім того — тезово — змісту кожної
глави). В умовах слабкої розвиненості українських
знань про музику (а властиво її переднауки) розглядуваного періоду ці засадничі прояви науковості
розкрилися як вираз загальноєвропейських рис наукового знання й були розвинуті й усталені наступниками.
Проте впливу західної науки зазнала не лише
форма досліджень, а й їх ідейне наповнення. Потужний розвиток теоретичних форм мислення в науці, що спостерігався з кінця ХІХ ст., призвів до розуміння потреби логічного узагальнення ще й досвіду звукореалізації. Відтак теоретизація (з
властивими їй описом, поясненням й передбаченням) як визначальний принцип будь-якої науки, поступово ставала базою й для отримання знань «про
суть елементів музики та пов’язаних із ними явищ і
законів» [1, с. 7]. У своїй праці П. Сокальський яскраво довів, що мелодичний і ритмічний аналіз музичного матеріалу, який породжує певні міркування і навіть концептуальні ідеї, виглядає переконливішим за умови їх зіставлення з думками інших
дослідників. Тим більше, коли своя історіографія
питання/проблеми недостатня.
Але не тільки паралелі з різними мисленнєвими здобутками характеризували дослідницький
процес романтичної доби — другої половини ХІХ
ст.: бажанням вивчити, перейняти для себе і, головне, запровадити в український науковий обіг
кращі надбання західної науки для швидкого розвитку своєї відзначалися чи не усі найвидатніші українські вчені тієї пори, часто навіть перебуваючи під
якимось одним інокультурним впливом. В українській фольклористиці перебування в орбіті таких
впливів яскраво демонстрували О. Потебня (найбільше німця В. фон Гумбольдта) і П. Сокальський
(більш за всіх німця Г. Гельмгольца) [2]. Така ініціатива українського вченого була новою для тодішньої музичної критики Російської Імперії.
Вплив на П. Сокальського німецького фізикаакустика (автора теорії акустичного резонансу), фізіолога (дослідника впливу на слух людини звукових хвиль, який аналізував натуральний звукоряд,
явище дисонансу та ін.) Германа Гельмгольца (H.
Helmholtz) проявився у розгляді багатьох проблем.
Так, у питанні розвитку системи музичних звуків П.
Сокальський загалом поділяв його принцип споріднення усіх тонів і їх сполучень із тонікою, якою починався і закінчувався твір («Die Lehre von den
Tonempfindungen als physiologische Grundlage für
die Theorie der Musik. Braunschweig, 1865, рос. пер.
1875), але наголошував, що народна музика «не потребувала такого точного додержання принципу
музичної тоніки (початкового і кінцевого переважаючого тону)» і тональність пісні часто не виразна
[4, с. 14].
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Торкаючись проблеми музичного стилю, П.
Сокальський підтримував визначену Г. Гельмгольцем періодизацію типів музичного викладу (період
одноголосся (гомофонія), багатоголосся (поліфонія) і гармонічна епоха). Однак, віднайшовши «технічні» відмінності між ними і диференціювавши
відповідно найдавнішу — так звану епоху кварти,
епоху квінти і нову — епоху терції та октавної системи з функціональним мажором і мінором), музикознавець уперше розвинув його думку, пишучи:
«Кожному з цих стилів притаманні свої власні технічні засоби і внутрішні закони, …але разом з тим
кожен з них… прагне виразити і напрямок культури
своєї епохи, втілюючи в музиці її звичаї, смаки і
прагнення, а часом і побутові та національні особливості народів» [4, с. 197].
У питанні походження української (і російської) народної музики П. Сокальський полемізував і
з російським музичним критиком А. Сєровим
(Русская народная песня как предмет науки // Музыкальный сезон, 1870, № 6), і з австрійським істориком музики (автором тритомної праці
«Geschichte der Musik». B. 1-3. Bresl., 1862-1868)
Августом Вільгельмом Амбросом, згадуючи побіжно:
а) спостереження над російськими піснями
швейцарського письменника М. Гатрі;
б) віднайдення та перекладення на сучасні нотні знаки німця А. Кірхера оди Піндара з подальшою її публікацією в упорядкованій ним музичній
енциклопедії («Мusurgia universalis», 1650);
в) розбір двох рукописів давньогрецьких гимнів Діонісія та одного Мезомеда італійського музичного критика Вінченцо Галілеі (італ. Vincenzo
Galilei) (П. Сокальський вважав, що вказані гимни
«пізнішого походження і не можуть дати уявлення
про старогрецьку музику в період її розквіту», звукореалізацією якої цікавився теоретик відшукуючи
природу «руської» музики) [4, с. 16];
г) переклад вказаних гімнів на сучасну нотну
систему німецького музикознавця, джерелознавця,
класичного філолога, одного з основоположників
музичного антикознавства, автора згадуваного П.
Сокальським трактату «Die Hymnen des Dionisius
und Mesomedes» (Berlin, 1840) Йоганом Фрідріхом
Беллерманном (нім. Johann Friedrich Bellermann);
д) новий варіант перекладу оди Піндара німецького філолога та історика-еллініста Філіпа Августа Бека (нім. Philipp August Böckh) у його трактаті
«De metris Pindari» (Leipzig, 1811) (П. Сокальський
навів його висновок про автентичність» опрацьовуваної ним мелодії оди Піндара) [4, с. 16];
е) інший (відповідно до уявної ним грецької
декламації) ритмічний розподіл такту в мелодії оди
Франсуа-Жозефа Фетіса (фр. François-Joseph Fétis)
— бельгійським музикознавцем, музичним критиком. П. Сокальський покликався на його працю
«Traité de l’harmonie des anciens Grecs et Romains»
[4, сp. 16].
Визнаючи, що «характеристика [Амбросом]
старогрецької музики почасти нагадує наші церковні співи і одиночні читання співучим голосом свя-
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щенних книг» [4, с. 17] своїм рівномірно продовжуваним тактом і періодичністю, речитативністю, узгодженням тонів із наголошеними словами тексту,
український теоретик побачив цілковиту відмінність від неї народної музики і пояснював це відсутністю в ній грецького метру, «побудованого на
ньому ритмічного фасону грецьких віршів» [4, с.
17]. Спільність між грецькою і «народно-руською»
музикою, на думку П. Сокальського, полягає в приналежності обох до однієї історичної фази розвитку, для якої характерні «музичні системи: тетрахордів, за якими будувались мелодії, і текстових груп,
які розподілом довгот і наголосів у словах та числом складів утворювали різні ритмічні фасони» [4,
с. 17-18). Щоправда, як адепт теорії близькосхідного походження «руської» народної музики (на відміну від свого сучасника М. Лисенка), П. Сокальський зауважив, що тетрахордова система «зустрічається однаково у греків, арабо-персів, індійців,
китайців, шотландців, литовців, слов’ян, у руській
народній музиці…» [4, с. 385].
Великою заслугою для української музичної
науки стало опрацювання П. Сокальським питань
музичної акустики, зокрема, диференціювання ним
«природних» (такими вважав т. зв. піфагорійські
(«мелодичні»), відкриті шляхом квантових одноголосних ходів, та власне природні, відчуті в природній гармонії («гармонічні»)) інтервалів і «штучних». У своїй аргументації щодо перших дослідник
виявив знання ідей Піфагора, італійського теоретика музики Дж. Царліно, будував свої припущення
відштовхуючись від думок знавця античної музики
австрійського історика музики (арабіста) Рафаеля
Георга Кізеветтера (з його «Die Musik der Araber».
Leipzig, 1842) та згаданого Г. Гельмгольца. П. Сокальський [4, с. 33] посилався на вказану працю
(згадавши попередні відкриття персів Абдул Кадіра, Махмуда Шіразі), де її автор писав про поділ
музичного тону на три частини (тобто сприймав існування однієї третини тону), тоді як сучасники
українського теоретика рахували тільки півтони.
Пояснюючи появу «штучних» інтервалів, П.
Сокальський прослідкував також і історію їх винайдення, зокрема, акустичні висновки німецького фізика-акустика Вільгельма Едуарда Вебера (нім.
Wilhelm Eduard Weber), котрий диференціював фізичну частоту коливань тонів та вказав на межу розрізнення слухом дисонансу, запропонований французом Рамо стрій т. зв. нерівномірної темперації,
інформацію Йоганна Маттезона (нім. Johann
Mattheson) — німецького музичного письменника,
видавця капітальної (понад 400 с.) праці «Critica
Musica» (Gamburg, 1722), про винахідників рівномірної темперації (німців Нейдгарда і Веркме́йстера). На підставі цього, а також у результаті власних спостережень український вчений довів, що в
українській народній музиці «можемо зустріти
тільки природні інтервали… Проте нам доводиться
вкладати її в штучні, одноманітно темперовані (розмірені) інтервали, створені в зовсім чужих для неї
інтересах гармонії та модуляції і октавної системи»
[4, с. 40-41]. Цей висновок мав величезне значення
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для подальшого розвитку науки про музику (в працях Б. Яворського, і, особливо, О. Оголевця, що
критикувалися радянськими музикознавцями за їх
«формалізм»).
Виклад П. Сокальським теми організації звуків
містить відсилання читачів до старих зразків мелодій Китаю і Шотландії, створених на основі різних
безпівтонових гам із стрибком на півтора тона в кожному трихорді, наведених у працях тих самих Г.
Гельмгольца, А. В. Амброса, збірці шотландського
фольклориста Дж. Грехема (G. F. Graham. Songs of
Scotland. Vol. III. Edinburg, 1859), працях бельгійського музикознавця Ф. - Ж. Фетіса (ймовірно, п’ятитомній «Histoire générale de la musique depuis les
temps les plus anciens jusqu'à nos jours», 1869-1876),
або «Esquisse de l'histoire de l'harmonie considérée
comme art et comme science systématique; 1840). Непереконливим для П. Сокальського виявилося твердження А. Сєрова про китайську гаму як властиву
окремим етносам («жовтим расам») і тільки деяким
(як виняток) європейським народам (шотландців та
ірландців) [4, с. 2]. Український теоретик натомість
віднайшов її у зразках питомо російської народної
пісенності, а відтак запропонував називати не «китайською», а «гамою епохи кварти, як цілої історичної фази в музичному розвитку, через яку пройшла
найдавніша музика всіх народів» [4, с. 48]. Із цим
пов’язана й критика П. Сокальським упередженості
А. Амброса і Й. Беллерманна, які вважали діатонізм
природнім, первісним для європейців (у т. ч. стародавніх греків), а наявність трихордів тільки як наслідування стародавньої (азійської) манери співу.
Український музикознавець висунув концептуальну ідею своєї теорії: усі стародавні народи (і
греки, і китайці, і малайці, і японці, і росіяни) спільно пройшли ступені історичного розвитку: «спочатку скрізь неповний діатонізм (трихорди на кварті), потім хроматизм і заповнений діатонізм (тетрахорди на кварті) і після всього — енгармонізм (на
кварті)» [4, с. 53].
Концептуальний характер має заперечення П.
Сокальським підходу російського музичного критика Н. А. Мельгунова до будови російської народної пісні. Ігноруючи механізм організації звукорядів, він механічно «втискав» на-родні мелодії «в два
схожі октавні звукоряди [натуральний мажор і натуральний мінор — О. Г.]» замість того, щоб, як П.
Сокальський, визнати «найістотніші риси тієї системи і тієї епохи музичного розвитку, до якої відноситься створення народних пісень: розріз звукоряду
і внутрішню його організацію за допомогою різних
сполучень звукорядів [тетрахордова система — О.
Г.]. Ця внутрішня різноманітність звукорядів… становить головний скарб епохи квінти, який дає нескінченну різноманітність і внутрішнє життя мелодіям гомофонного періоду» [4, с. 117]. Як наголошував П. Сокальський, згаданий механізм був
зумовлений історією, культурою та звичаями народу, головно — акапельним співом, який ніяк не
обмежував вживання «всіх 12 можливих комбінацій інтервалів і розрізів діатонічної октави» [4, с.
118]. Для українського теоретика принциповим
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було відстоювання можливості мелодичної модуляції в руській народній музиці: він наголошував, що
«її могли обмежувати тільки короткість мелодії, обмежений простір звукоряду (менше октави)…, але
не суть системи, властивої квінтовій епосі» [4, с.
120]. «Чим старіша мелодія, тим чистіший і суворіший її діатонізм; а в мелодіях пізнішого походження є часом незначні відступи від нього, і то частіше в українських, ніж у російських мелодіях» [4,
с. 121].
Встановлюючи «поодинокі відмінності двох
стилів руської народної музики», тобто українських
і російських пісень, П. Сокальський хоч і покликався на згадуваний А. Сєровим різний між ними мелодичний склад, «закон діатонізму», ритм, а проте
суттєвішу різницю бачив у іншому. На його думку,
найдавніший фонд пісенної творчості двох народів
«майже не становить різниці в будові пісень», а «в
уживанні деяких інтервалів, майже не властивих
одній і вживаних у другій» [4, с. 175]. Теоретик
пов’язував це з появою в мелодіях пізнішого часу
(в музичній епіці козацтва) під «імовірним» впливом народних інструментів хроматизації інтервалів, а відтак появи ввідного тону в октаву (який, на
його думку, «не відіграє в українській музиці ролі
великої септими, властивої сучасній європейській
системі, а [як в азіатськый культурі] роль забарвлюючого (хроматизуючого) інтервалу тетрахордової
системи, властивої квінтовій епосі» [4, с. 180]. На
жаль, глибше тему відмінностей у будові української і російської народної пісні П. Сокальський не
розвинув.
Водночас у питаннях стилів музики різних
епох і різних народів П. Сокальський чітко дав зрозуміти, що поділяє позицію Г. Гельмгольца щодо
панівних і водночас змінних естетичних принципів
як чинників системи гам і ладів та їх гармонічних
комбінацій. Вважаючи, що це твердження «особливо спрямоване проти старих і нових німецьких
схоластиків у музиці», які бачать музику різних народів не інакше, як крізь призму мажору-мінору й
гармонічної системи і відступи від них трактують
як «нерозвиненість і варварство» (наприклад, Р. Кізеветтера). П. Сокальський вважав народну пісню
втіленням «усіх його [кожного народу — О. Г.] традицій старовини, вірувань, обрядів…» і не заперечив думку кобзаря О. Вересая про їх божественне
походження [4, с. 199-200]. Звідси переконання П.
Сокальського у можливості створення найвдалішої
обробки народної пісні тільки її носієм, бо він як
ніхто інший розуміє зміст пісні і її значення в народній культурі. Для підтримки своєї думки дослідник заручився твердженням французького музиколога Луї - Альбера Бурго-Дюкюдре (фр. L. A.
Bourgault-Ducoudray) (висловленими в праці
«Études sur la musique ecclésiastique grecque». Paris,
1877) про необхідність збереження в гармонізації
притаманних оригіналу властивостей для того, аби,
з одного боку, не втратити його характеру і оригінальної краси, а з іншого — «щоб розширити коло
ладів у поліфонічній музиці» [4, с. 209-2010].

18
Досліджуючи ритмічну будову народної пісні,
П. Сокальський попередньо вивчив також історіографію і цієї проблеми. В поле його зору потрапили
спостереження і висновки стародавніх філософів і
літераторів, граматиків і риториків грека Арістоксена, римлянів Маріуса Вікторина (лат. Gaius
Marius Victorinus), Марка Тере́нція Варр́она (лат.
Marcus Terentius Varro), Марка Ту́ллія Цицеро́на
(лат. Marcus Tullius Cicero), Марка Фабія Квінтиліана (лат. Marcus Fa-bius Quintilianus), а також пізніших і сучасних йому — німецького фізіолога Карла
Евальда Константина Ге́рінга (нім. Karl Ewald
Konstantin Hering), російських філологів-славістів
лексикографа Алєксандра Востокова, фольклориста, етнографа, історика давньої української літератури Ізмаїла Срезнєвского.
У розвитку своєї теорії трьох типів мелоритмічної організації (речитативної, часокількісної та акцентно-динамічної) П. Сокальський, зокрема у питанні акцентуації, полемізував відразу з кількома
дослідниками, а саме С. Шафрановим, А. Востоковим, німецьким теоретиком музики М. Гауптманом
(нім. Moritz Hauptmann) («Die Natur der Harmonik
und Metrik». Leipzig, 1853) та французьким піаністом-педагогом Матісом Люссі (Mathis Lussy)
(«Traité de l’expression musicale: accents, nuances et
mouvements dans la musique et instrumentale». Paris,
1874). При тому, якщо пояснення двома останніми
суті акцента П. Сокальського задовольняли (бо, як
і він, розглядали його у зв’язку з іншими акцентами, в системі), то до висновків А. Востокова
(«Опыт о русском стихосложении». СПб, 1817) і С.
Шафранова («О складе народно-русской песенной
речи, рассматриваемой в связи с напевами». СПб.,
1878-1879) поставився критично. П. Сокальський
не визнавав часткового характеру спостережень А.
Востокова, його намагання увібгати різноманітні
«ритмічні фасони» в «певні рамки» та ігнорування
С. Шафрановим «придатності акценту для ритмічних цілей» [4, с. 286-287]. На підставі аналізу висновків попередників та власних спостережень П.
Сокальський дійшов концептуального висновку
про «вільність» руського метру, оскільки «внутрішня організація …піввірша надається мелодії або
загальному ритмічному планові через те, що віршування руське є складочислівне й ритмічне, але не
метричне і не тактове» [4, с. 287].

Znanstvena misel journal №70/2022
Висновки: Наукова творчість П. Сокальського
припала на останню чверть ХІХ ст., коли у класичній науці як цілісній системі знань остаточно склалися ідеали та норми наукового мислення, об’єктивні методи дослідження. Затребуваність науки суспільством орієнтувала учених на пошук причин
явищ, пояснення їх суті з додержанням логічних
правил мислення. У своїй науковій діяльності П.
Сокальський уперше в українській музичній науці
застосував аналітичні методи (науку) у вивченні народно-пісенного мистецтва). Впроваджуючи у
своїй праці усталені в європейській науці засади пізнання (чітке формулювання об’єкта вивчення,
об’єктивні методи його дослідження, математичну
модель об’єкта уваги та ін.), П. Сокальський зводив
фундамент нової української науки — етномузикології. Як першопроходець у цій сфері, добре розумів необхідність урахування попереднього досвіду,
здобутого західноєвропейськими вченими у споріднених галузях знань. Тим-то, досліджуючи мелодичну і ритмічну будову російської і української
народної пісні, крок за кроком спирався на супутні
досягнення багатьох учених, музичних критиків,
навіть попри відсутність у їх доробку спеціальних
праць про музичний фольклор. Вивіряти свої спостереження й висновки з попередніми концептуальними ідеями стало традицією в подальшому розвитку української етномузикології (у працях Ф. Колесси, С. Людкевича, К. Квітки), забезпечило
стрімку її еволюцію аж до набуття європейського
визнання.
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Аннотация
В статье раскрыто влияние внутренних конфликтов на эффективность обучения студентов и
представлены результаты диагностики внутренних конфликтов среди студентов 3 курса Медицинского
университета Астаны с использованием методики Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “Ценности” и
“Доступности” в различных жизненных сферах». Было выявлено, что наиболее проблемными сферами
оказались материально-обеспеченная жизнь, интересная работа и уверенность в себе. Полученные результаты могут быть полезны при проведении специалистами дальнейшей психопрофилактической работы со
студентами.
Abstract
The article reveals the influence of internal conflicts on the effectiveness of students study process and presents the diagnostic results of internal conflicts among 3rd-year students of Astana Medical University. They were
received by using the methodology of E.B. Fantalova " The value-accessibility ratio in various life areas”. It was
revealed that the most problematic life areas were financially secure life, interesting work and self-confidence.
These results can be helpful and used by specialists for further psychoprophylactic work with students.
Ключевые слова: внутренние конфликты, эффективность обучения студентов, эмоциональное состояние, жизненные ценности.
Keywords: internal conflicts, students' learning efficiency, emotional state, life values.
Эффективность процесса обучения зависит не
только от содержания и качества образовательных
программ, формата обучения, материально-технической оснащенности учебного заведения, квалификации преподавателя и его личностных качеств,

но и от степени интеграции в мотивационно-личностной сфере обучающихся [6]. Наличие некоторых девиаций в сфере мотивации обусловлены разным уровнем предвузовской подготовки обучающихся, насыщенностью учебных программ,
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освоение которых и приобретение профессиональных навыков и умений сопровождается информационной, физической и эмоциональной нагрузкой
на студентов. Создавшаяся напряженность состояния обучающихся отягощается и внутриличностными противоречиями, преодолению которых в
высших учебных заведениях уделяется мало внимания [5].
Для преподавателя, как для наставника, важно
учитывать все эти факторы, которые могут стать
для студентов преградой на пути к успешному обучению и усвоению учебного материала. Кроме
того, педагог может помочь обучающемуся нейтрализовать их негативное воздействие либо же уменьшить их влияние. Среди всех вышеперечисленных
факторов важную роль преподаватели отводят эмоциональному состоянию студента, стабильность
которого влияет на продуктивность учебно-познавательной и практической деятельности, а также на
вовлеченность в процесс обучения. Например, степень включения в образовательный процесс робких, замкнутых, обеспокоенных студентов намного
ниже, чем у других обучающихся, которые спокойны и уверены в себе[4].
Прежде чем помочь студенту стабилизировать
свое внутреннее состояние, необходимо провести
педагогическое сопровождение для проведения самоидентификации личности [7]. Эту работу преподаватель вуза может проводить совместно с психологом. Грамотно и корректно проведенный процесс
самоидентификации позволяет студенту осознать и
адекватно оценить свою индивидуальность, способности, а также определить свои истинные желания и цели, для достижения которых он сможет выработать четкие стратегии и осмыслить собственные жизненные приоритеты. Опираясь на эти
сформированные ценности, он принимает осознанные решения, которые приближают его к желаемой
цели, тем самым вызывая чувство внутреннего спокойствия и удовлетворения.
В ситуации, когда самоидентификация не проводится, человек неосознающий свою идентичность, избегает брать ответственность за свои действия и будет принимать решения согласно мнению
других людей. Впоследствии это выльется во внутренние переживания и чувство дискомфорта, которые и являются проявлениями такого состояния,
как внутренний конфликт. Данный вид конфликта
представляет собой противоречия внутри личности
из-за наличия у него разнонаправленных целей, желаний, мотивов. Разрешение таких конфликтов является важным шагом в личностном развитии, так
как благодаря поиску способов их разрешения обучающийся овладевает новыми умениями и стратегиями для борьбы с возникающими сложностями,
что служит основой для приобретения личного
жизненного опыта. Как следствие, с каждым разрешенным внутренним конфликтом и принятым решением растет уверенность личности в себе и в
своих действиях.
Однако, в некоторых случаях возникают ситуации, когда внутренний конфликт остаётся неразрешенным в течение долгого времени и именно это
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противоречие становится причиной развития не
только неуверенности в себе, страха, беспокойства,
но и невротических расстройств, даже фрустрации.
К тому же, некоторыми авторами отмечается, что
такое состояние может быть причиной агрессии и
одиночества у студентов. В результате переживания таких неприятных чувств страдает не только самооценка, но и взаимоотношения с окружающими,
успеваемость и т.д. [4]
Таким образом, неразрешенные внутренние
конфликты наносят ущерб эмоциональной и психологической стабильности студентов, что в итоге
становится преградой, мешающей полной реализации их способностей в процессе познавательноаналитической деятельности. Это происходит из-за
того, что студент, находясь в таком конфликтном
состоянии, уделяет больше сил и времени на проблемы, беспокоящие его, из-за чего заинтересованность и активность в учебном процессе у него падает, что говорит о снижении уровня мотивации.
Последний аспект является для преподавателя
особенно заметным, так как низкий уровень
учебно-профессиональной мотивации у обучающихся – это один из факторов, влияющих отрицательно на успешное усвоение образовательного материала. В этой ситуации важным становится поиск
причины, которая вызвала у студента такое состояние. Как было упомянуто выше, к таким причинам
относятся внутренние противоречия, беспокоящие
студента. В соответствии с этим, первым этапом
воспитательной работы педагога в заданном
направлении является выявление этих конфликтов.
Однако, нужно учитывать, что проведение «диагностики» не должно быть сложным и длительным
по времени, а результаты выбранной методики –
максимально информативными. Таким критериям
соответствует методика Е.Б. Фанталовой «Уровень
соотношения “Ценности” и “Доступности” в различных жизненных сферах».
Основой данной методики являются 12 жизненных ценностей, которые были выделены М.Рокичем: 1) активная, деятельная жизнь; 2) здоровье
(физическое и психическое); 3) интересная работа;
4) красота природы и искусства (переживание прекрасного); 5) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 6) материально обеспеченная жизнь (материальные блага, отсутствие
материальных затруднений); 7) наличие верных и
хороших друзей; 8) уверенность в себе (отсутствие
внутренних противоречий); 9) познание нового в
мире, природе, человеке (расширение кругозора);
10) свобода (независимость в поступках и действиях); 11) счастливая семейная жизнь; 12) творчество (возможность творческой деятельности).
Каждую из жизненных сфер оценивают согласно 2 параметрам – ценности (Ц) и доступности
(Д). Такой способ был создан благодаря гипотезе
Е.Б. Фанталовой, согласно исследованиям которой
перемены в мотивационно-личностной сфере определяются изменением во взаимоотношениях между
2 плоскостями сознания: первой, представленной
личными ценностями и желаниями, и второй, где
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основой являются легкодостижимые цели и объекты. Соответственно может быть следующее: ценность какой-либо жизненной сферы преобладает
над ее доступностью, либо, напротив, данная жизненная сфера не настолько ценна, но легко достижима. Наряду с этим, бывают ситуации, когда ценность оказывается равной доступности.
В первом случае, если Ц больше Д, то это внутренний конфликт, выражающийся в психологической неудовлетворённости. Второй случай, когда Д
больше Ц, это соответствует внутреннему вакууму
или, по-другому, внутреннему балласту - состоянию перенасыщенности данным объектом жизни
человека из-за чего он не представляет особой важности. В нейтральную зону попадают те сферы, Ц и
Д которых примерно одинакова. Кроме этого, разрыв между Ц и Д во всех областях показывает,
насколько личность гармонизирована или же
наоборот, дезинтегрирована [8].
Результатом данной методики является выявление внутренних конфликтов, зон перенасыщения
и степени дезинтеграции личности. Эти данные будут ценными для преподавателя, так как зная о студенте не только как об обучающемся, но и как о
личности, представляется возможным подбирать
индивидуальный и комплексный подход к его обучению. Кроме того, выявляя проблемные зоны, становится возможным их проработка с преподавателем, что соответствует воспитательному компоненту образовательного процесса. Порой же
помощи преподавателя недостаточно, поэтому следующим действием для решения внутренних проблем студента становится его своевременное обращение к психологу.
Применяя методику Е.Б.Фанталовой среди
студентов, нами было выдвинуто предположение о
том, что внутренние конфликты могут развиваться
в таких сферах, как материально-обеспеченная
жизнь и уверенность в себе. Первое связано с тем,
что в юношестве, которое по временным рамкам соответствует студенчеству, происходит становление
человека как независимой личности и особо остро
ощущается потребность в финансовой независимости. К тому же стоит учесть, что на это большое
влияние оказывают и внешние факторы, как нестабильная экономика и пропаганда материального
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достатка, как важного критерия успеха в современном обществе [3]. Для ее достижения необходима
работа, но, учитывая, что основная часть времени
студента уделяется обучению, это представляется
довольно затруднительным. Однако, юношество
связано и с формированием базовых жизненных
ценностей, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни, поэтому возможно возникновение противоречий, сомнений и неуверенности в
себе.
В связи с вышесказанным, мы определили цель
настоящего исследования: определить жизненные
сферы, которые наиболее сильно подвержены внутреннему конфликту у студентов, а также оценить
степень личностной дезинтеграции обучающихся в
ценностно-мотивационной сфере.
Материалы и метод исследования.
Нами была использована методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “Ценности” и “Доступности” в различных жизненных сферах». Для
проведения данного исследования был проведен
анонимный опрос 19 студентов 3 курса факультета
«Общей медицины» Медицинского университета
Астаны, г.Нурсултан. Студенты заполняли бланки
с 2 матрицами, в которых 12 основных жизненных
ценностей были ранжированы попарно. Первая
матрица соответствовала ценности, а вторая – доступности. В каждой ячейке этих матриц опрашиваемые выбирали из пары наиболее ценный или доступный объект. Далее для каждого из 12 направлений высчитывались баллы, соответствующие их
ценности (Ц) и доступности (Д), а также разница
между Ц и Д, по которой и оценивалось состояние
человека в данной сфере. Если Ц-Д> 4 и более баллов, то в этой жизненной сфере имеется внутренний
конфликт. Внутреннему вакууму соответствует ДЦ> 4 и более баллов, а нейтральной зоне Ц=Д или
же разница между ними составляет менее 4 баллов.
Показатели |Ц-Д| во всех 12 направлениях, суммируясь, формируют индекс расхождения. С помощью индекса расхождения определяется степень
личностной дезинтеграции: от 0 до 35 – низкая, от
35 до 50 – средняя, от 50 до 72 – высокая.
Результаты:
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Рис.1 По оси асбцисс располагаются жизненные ценности, а по оси ординат – их частота.
На рисунке 1 видно, что наиболее высокий показатель внутреннего конфликта приходится на материально-обеспеченную жизнь - у 8 из 19 опрошенных, то есть у 42%, ее ценность преобладает
над доступностью. Кроме этого, в зоне внутренних
конфликтов находятся: интересная работа и уверенность в себе - 26,3%; здоровье, любовь, свобода
как независимость в поступках и действиях, счастливая семейная жизнь – 21,05 %; активная деятельная жизнь – 15,7%; наличие хороших и верных друзей – 10,5%; красота природы и искусства, познание – 5,2 %. Внутренних конфликтов в сфере
творческой деятельности не зафиксировано ни у
кого из опрашиваемых.
В состоянии внутреннего вакуума, то есть избыточности присутствия, больше всего находится
сфера красоты природы и искусства – 42%, а также
творчество – 31,6%. После них следуют наличие хороших и верных друзей, познание, свобода как независимость в поступках и действиях – 21,05%; активная деятельная жизнь – 15, 7%; любовь и уверенность в себе – 10,5%; здоровье и интересная
работа – 5,2%. Ни у кого из студентов материальнообеспеченная жизнь и счастливая семейная жизнь
не находятся в зоне внутреннего вакуума.
Из 19 студентов у 15,8% значение индекса расхождения превышало 50, что соответствует высокому уровню личностной дезинтеграции. Средний
уровень дезинтеграции наблюдается у 10,5%, а низкий уровень – 73,7%.
Обсуждение результатов:
Предположение, выдвинутое нами ранее, подтвердилось, так как наиболее проблемной сферой у
студентов оказалась материально-обеспеченная
жизнь, а за ней следует уверенность в себе. Особенностью материально-обеспеченной жизни является
то, что ни у одного из студентов она не находится в
зоне внутреннего вакуума, то есть ее ценность либо

относительно равна доступности либо превышает
ее. Наравне с уверенностью в себе, в состоянии конфликта находится и интересная работа. Эти 3 сферы
и являются центром фокуса в юношеское время, с
чем и связана более высокая неудовлетворенность
в их реализации. Для ее уменьшения важно поддерживать заинтересованность студентов в осваиваемой профессии, обсуждая с ними ее преимущества
и значимость для общественности. При таком подходе студенты становятся более уверенными в выборе профессии и будут осознавать свои возможности карьерного роста в будущем.
Для многих студентов (42%) красота природы
и искусства оказалась в избыточности, поэтому является наиболее досягаемой из всех 12 сфер. Прогулки на свежем воздухе, посещения кинотеатров,
музеев, арт галерей входят в эту жизненную сферу
и так же являются одними из способов отдыха и
расслабления, которые помогают отвлечься от ежедневной рутины. Это является важным для поддержания состояния внутреннего спокойствия, о чем и
стоит напоминать студентам, помогая им таким образом осознать ценность и пользу красоты природы
и искусства, как источника отдыха и духовного
обогащения.
При исследовании ценности творческой деятельности оказалось, что значимость данного показателя не преобладает над ее доступностью. Как показали результаты, у 31,6 % опрашиваемых эта жизненная сфера входит в зону внутреннего вакуума.
Однако, творческая деятельность является способом выражения себя и своих чувств, что также поддерживает внутреннее спокойствие и развивает
творческое мышление, что позволяет взглянуть поновому на решение не только познавательных, но и
жизненных задач и проблем.
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Внутренний вакуум в семейной счастливой
жизни отсутствует, то есть состояния избыточности в данной жизненной сфере не выявлено. Значит,
на данном этапе жизни ее достижимость представляется для студентов затруднительной, что в свою
очередь связано и с другими факторами, которые
могут быть выявлены при обсуждении данной проблемы.
Степень дезинтеграции большинства студентов оказалась низкой, что подтверждается не
только индексом расхождения, но и тем, что ни
один из внутренних конфликтов или вакуумов не
превышал даже 50%. Однако, особого внимания заслуживали те обучающиеся, у которых отмечался
средний или высокий уровень дезинтеграции, что
свидетельствует о глубинных внутриличностных
конфликтах и недовольстве собой и собственной
жизнью.
Выводы
Таким образом, на эффективность учебного
процесса немаловажное влияние оказывает эмоциональное состояние студентов, которое изменяется
в зависимости от наличия у них внутренних конфликтов либо вакуумов в различных жизненных
сферах, поэтому диагностика таких состояний является важным моментом во время обучения. Используя методику Е.Б.Фанталовой «Уровень соотношения “Ценности” и “Доступности” в различных
жизненных сферах» среди студентов 3 курса медицинского профиля, нами были получены результаты, которые дадут направление для дальнейшей
педагогической деятельности. К тому же, результаты могут быть использованы не только самим
преподавателем, но могут быть полезными и для
психологов, так как помогают определить основные мишени в предстоящей психопрофилактической работе со студентами.
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DYNAMICS OF LIQUID OUTFLOW FROM CONTAINERS OF CLASSIC GEOMETRIC SHAPES.
PART I.
Bilyi V.,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, PhD
Bilyi O.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnik Institute”,
Ukraine, Senior Lecturer
DOI: 10.5281/zenodo.7095676
Анотація
Досліджена динаміка витоку рідини при виливанні через край методом повороту ємностей певних
класичних геометричних форм з постійною кутовою швидкістю відносно закріпленою точки або фіксованої осі. Знайдено закон зміни розходу рідини в залежності від кута нахилу. Врахування отриманих результатів дає змогу корегувати роботу поворотних механізмів так, щоб вилив рідини був рівномірним, що є
важливим при виливанні у форми.
Abstract
The dynamics of the liquid flow during overflow over the edge by the method of rotation of containers of
some classic geometric shapes with a constant angular velocity relative to a fixed point or a fixed axis were studied.
The law of change of liquid consumption depending on the angle of inclination was found. The results obtained
make it possible to correct the uniformity of pouring liquid into molds.
Ключові слова: геометричні форми, динаміка виливання рідини, кут нахилу, закони зміни расходу
рідини, корегування роботи поворотних механізмів. (UKR)
Keywords: geometric shapes, dynamics of liquid pouring, angle of inclination, laws of change of liquid
flow rate, adjustment of operation of rotary mechanisms.
В процесі розливання різного роду рідин (чавун, сталь, золото, шоколад і т.д.) в стандартні форми методом повороту ємності відносно закріпленої точки або фіксованої осі і виливанні через край,
важливо, щоб при цьому потік рідини був рівномірний, що в дійсності не справджується, навіть при
постійній кутовій швидкості нахилу. В даній роботі, вивчаючи динаміку витікання рідини в таких
умовах та аналізуючи результати, отримуємо можливість корегування роботи поворотних механізмів
так, щоб витік був більш рівномірним. Розв’язання
цієї задачі має не тільки прикладне значення, а й цікаве в чисто теоретичному плані.
Поставимо задачу - вивчення динаміки витікання рідини із ємностей різних геометричних

форм, а саме: і) напівсферичний котел; іі) конус; ііі)
параболічний котел; іv) циліндричний.
Тут розглянемо і) та іі). Інші випадки будуть
розглянуті в наступних публікаціях.
і) Ємність, що має форму півсфери радіуса 𝑅,
вщерть наповнена рідиною, нахиляється з постійною кутовою швидкістю 𝜔 відносно, наприклад,
шарнірно закріпленої нижньої точки півсфери. Дослідимо динаміку кількості витікаючої рідини за
одиницю часу (розхід рідини) і з’ясуємо при якому
значенні кута нахилу 𝜑 цей розхід буде максимальним. Виберемо систему координат, як вказано на
Рис. 1.
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Рис. 1.
Нехай 𝐿 - коло дотику поверхні рідини на початку виливу, 𝐿′ - після нахилу навісферичного котла на
кут 𝜑, 𝐸 - центр кола 𝐿′ , тоді 𝜌 = 𝐴𝐸 = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑆𝐿′ = 𝜋𝑅2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑 - площа цієї поверхні. Так як розхід рідини
𝑃𝜑 дорівнює добутку площі поверхні витоку рідини на вертикальну складову 𝓋верт. швидкості руху точки
витоку А відносно точки О, то маємо:
𝜋
𝓋 = 𝜔𝑅√2, 𝜑 + 𝛼 = (із △ 𝑂𝐹𝐴),
4
π
𝓋верт. = 𝓋𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝜔𝑅√2cos ( − φ),
4
тобто
π
𝑃𝜑 = 𝑆𝐿′ ⋅ 𝓋верт. = 𝜋𝑅2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑𝜔𝑅√2cos ( − φ) =
4
= 𝜋𝑅3 𝜔(𝑐𝑜𝑠 3 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑𝑠𝑖𝑛𝜑).
Таким чином, закон витоку рідини при вказанних в і) умовах, як функція кута 𝜑, буде
𝑃𝜑 = 𝑆𝐿′ ⋅ 𝓋верт. = 𝜋𝑅3 𝜔(𝑐𝑜𝑠 3 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑𝑠𝑖𝑛𝜑)
{
.
𝜋
0≤𝜑≤
4
Позначимо 𝑔(𝜑) = 𝑐𝑜𝑠 3 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑𝑠𝑖𝑛𝜑 і дослідимо на екстремум.
𝑔′ (𝜑) = 𝑐𝑜𝑠𝜑(𝑐𝑜𝑠 2 𝜑 − 2𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 3𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜑) = 0.
𝜋
1) 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0, 𝜑0 = , 𝑃𝜑 = 0 − 𝑚𝑖𝑛 ;
2
2) 2𝑡𝑔2 𝜑 + 3𝑡𝑔𝜑 − 1 = 0
(𝑡𝑔𝜑)1,2 =
𝜑1 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
Таким чином

√17+3
4

𝜋

√17−3

2

4

∉ [0; ],𝜑2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃|

𝜑=𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

−3∓√17
4

−

√17+3

4
= [ √17−3
,
4

𝜋

∈ [0; ].
2

√17−3
=𝜑2
4

= 𝜋𝑅3 𝜔𝑔 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

√17−3
4

).

іі) Ємність - конус з параметрами 𝑅, 𝐻. Вершина 𝑂 конуса шарнірно закріплена і 𝜔 - постійна кутова
швидкість. Розглянемо Рис.2.
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Рис. 2.
Нехай 𝐿 - коло дотику рідини на початку виливу, 𝐿′- після нахилу конічної ємності на кут 𝜑. Вочевидь,
що 𝐿′- це еліпс, параметри якого змінюються в залежності від кута нахилу 𝜑. Дослідимо динаміку зміни
цих параметрів. Нехай 𝐸 - центр еліпса 𝐿′, він лежить на лінії центрів еліпсів 𝐷𝐾, яка є середньою лінією
△ 𝑂𝐴𝐵, 𝐴С = 2а - велика вісь, 𝑀𝑁 = 2𝑏 - мала вісь. Нехай в площині 𝑋𝑂𝑌, таким чином вибраної системи
координат, кутовий коефіцієнт прямої 𝐴𝐶 буде 𝑘𝐴𝐶 = 𝑘 = 𝑡𝑔𝜑. Тоді її рівняння: 𝑦 = 𝐻 + 𝑘(𝑥 − 𝑅), рів𝐻
𝑘𝑅−𝐻
𝐻−𝑘𝑅
няння прямої 𝑂𝐵: 𝑦 = − 𝑥, звідки 𝐶(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 ) - точка їх перетину: 𝑥𝑐 = 𝑅
, 𝑦𝑐 = 𝐻
. Отже
𝑅

𝑅)2

𝐻)2

𝑘𝑅+𝐻
2𝑅𝐻 √1+𝑘 2

𝑘𝑅+𝐻

𝐴𝐶 = 2𝑎 = √(𝑥𝑐 −
+ (𝑦𝑐 −
=
.
𝑘𝑅+𝐻
Тепер знайдемо 𝑏. На лінії 𝑀𝑁 перетинаються круг з центром в точці 𝑂1 радіуса 𝜌 та еліпс, велика
вісь якого 𝐴𝐶. Зрозуміло, що 𝑏 = 𝐸𝑁. Далі з △ 𝑂1 𝐸𝑁, маємо 𝑏 2 = 𝜌2 − (𝑂1 𝐸)2. Але
𝑂1 𝐸 = 𝑥𝐸 =
Із пропорції

𝑦𝐸
𝐻

𝑥𝐴 +𝑥𝐶

𝜌

𝑅

2
𝑅 𝑦𝐴 +𝑦𝐶

𝑅

𝐻

𝐻

= , маємо 𝜌 = 𝑦𝐸 =

Отже 𝑏 = √𝜌2 − (𝑂1 𝐸)2 = √(

2

2

𝑅𝐻
𝑘𝑅+𝐻

𝑘𝑅−𝐻

2
𝑅𝐻

𝑘𝑅+𝐻

=

𝑘𝑅+𝐻

𝑘𝑅+𝐻
𝐻
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𝐻−𝑘𝑅

) = 𝑅√

𝐻+𝑘𝑅

.

𝐻

Ясно, що 𝐻 − 𝑘𝑅 ≥ 0, тобто 𝑘 = 𝑡𝑔𝜑 ≤ , при 𝑘 = , еліпс вироджується в пряму 𝐴𝑂 (𝑏 = 0). Таким
𝑅

𝑅

чином, 𝑎 та 𝑏 в залежності від 𝑘 = 𝑡𝑔𝜑 змінюються за формулами 𝑎 =
(𝐻−𝑘𝑅)(1+𝑘 2 )

𝑆𝐿′ = 𝜋𝑎𝑏 = 𝜋𝑅2 𝐻√

(𝐻+𝑘𝑅)3

𝑅𝐻 √1+𝑘 2
𝐻+𝑘𝑅

, 𝑏 = 𝑅√

= 𝜋𝑅2 𝐻√𝑔(𝑘), 𝐻 − 𝑘𝑅 ≥ 0.

Дослідимо на екстремум цю площу поверхні рідини 𝑆𝐿′ , маємо
𝐻 − 𝑘𝑅 + 𝑘 2 𝐻 − 𝑘 3 𝑅 ′
𝑔′ (𝑘) = (
) =
(𝐻 + 𝑘𝑅)3
=

−4𝑅𝐻
(𝐻+𝑘𝑅)4

𝑘2 −
Враховуючи, що

𝑅
𝐻

(𝑘 2 −

𝑅 𝐻
+
𝐻 𝑅

2

𝑅 2 +𝐻 2
2𝑅𝐻

𝑘 + 1) = 0 або:

𝑘 + 1 = 0, де 𝑘 = 𝑡𝑔𝜑.

= 𝑡𝑔𝛼, отримаємо
1 𝑅

𝐻

1

1

2 𝐻

𝑅

2

𝑠𝑖𝑛2𝛼

( + ) = (𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼) =

тому рівняння прийме вигляд:

2𝑡𝑔𝜑
1+𝑡𝑔2 𝜑
1

,

= 2𝑠𝑖𝑛 2𝛼 або 𝑠𝑖𝑛2𝜑 = 2𝑠𝑖𝑛2𝛼, тобто
𝜋

𝜋

2

2

𝜑 = arcsin (2𝑠𝑖𝑛2𝛼) при 𝛼 < 𝜑 ≤ − 𝛼, 𝛼 ∈ (0; ).
2

𝐻−𝑘𝑅
𝐻+𝑘𝑅

. Тоді
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1

𝜋

°

Із останньої рівності випливає, що 0 < 𝑠𝑖𝑛2𝛼 ≤ тобто 1) 0 < 𝛼 ≤ = 15 , або 2)
2
12
рнемося до рівняння у вигляді:
1
𝜋
5𝜋 𝜋
𝑡𝑔2 𝜑 −
𝑡𝑔𝜑 + 1 = 0 ; 𝛼 ∈ (0; ] ∪ [ ; ).
а) при 𝛼 =

𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝜋
12

12

12

5𝜋
12

𝜋

≤ 𝛼 < .Пове2

2

, 𝑡𝑔2 𝜑 − 2𝑡𝑔𝜑 + 1 = (𝑡𝑔𝜑 − 1)2 = 0,
𝜋

𝜑1 = 𝜑2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔1 = − немає ні 𝑚𝑖𝑛, ні 𝑚𝑎𝑥.
4

𝜋

𝜋

𝜋

б) при 𝛼 ∈ (0; ), маємо 𝛼 < 𝜑1 < 𝜑2 < − 𝛼 < , де 𝜑1 та 𝜑2 - відповідні розв’язки останнього
12
2
2
рівняння у вказаній області, причому 𝜑1 - точка 𝑚𝑖𝑛, а 𝜑2 - точка 𝑚𝑎𝑥.
5𝜋 𝜋
𝜋
в) із фізичних міркувань 𝛼 ∈ [ ; ] не підходить, бо нерівність 𝛼 < 𝜑 ≤ − 𝛼 на цій множині зна12 2
2
чень 𝛼 не виконується.
𝜋 5𝜋
г) при 𝛼 ∈ [ ; ), 𝑆𝐿′ − 𝑚𝑎𝑥 при 𝜑 = 0, тобто (𝑆𝐿′ )𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑅2 .
12 12

д) знайдемо при яких 𝛼 та 𝜑 = 𝜑2 буде 𝑆𝐿′ − 𝑚𝑎𝑥, за умови, що 𝑆𝐿′ > 𝜋𝑅2 .
Тобто 𝐻2 (𝐻 − 𝑘𝑅)(1 + 𝑘 2 ) > (𝐻 + 𝑘𝑅)3 або при 𝑥 = 𝑡𝑔𝛼 маємо:
𝑘 = 𝑡𝑔𝜑2
(1 − 𝑘𝑥)(1 + 𝑘 2 ) > (1 + 𝑘𝑥)3 , де { 2
𝑘 .
𝑘 +1=
𝑠𝑖𝑛2𝛼

2√2−1

Доволі громіздкі перетворення показують, що ця нерівність виконується при 𝑐𝑜𝑠2𝛼 >
, тобто
2
при 2𝛼 < 23° 56′ . Лише за цієї умови (𝑆𝐿′ )𝑚𝑎𝑥 > 𝜋𝑅2 .
Нарешті знайдемо розхід рідини в залежності від кута нахилу 𝜑 та дослідимо на екстремум. Як і у
випадку і) маємо: 𝑃𝜑 = 𝑆𝐿′ ⋅ 𝓋верт. , де
𝜋
𝑆𝐿′ = 𝜋𝑎𝑏,𝓋верт. = 𝓋𝑐𝑜𝑠𝛽, 𝓋 = 𝜔√𝑅2 + 𝐻2 , 𝛽 = − (𝛼 + 𝜑), тобто
2

𝑃𝜑 = 𝜋𝑅2 𝐻 √

тому

(𝐻 − 𝑘𝑅)(1 +
(𝐻 + 𝑘𝑅)3

𝑘2)

𝜔 √𝑅2 + 𝐻2 𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝜑), але

1
(1 − 𝑡𝑔𝛼 ∙ 𝑡𝑔𝜑)
(𝐻 − 𝑘𝑅)(1 + 𝑘 2 )
𝑅
𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝜑) 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼
𝑐𝑜𝑠 2 𝜑
=
|
=
𝑡𝑔𝛼|
=
=
,
(𝐻 + 𝑘𝑅)3
𝐻
𝐻2 (1 + 𝑡𝑔𝛼 ∙ 𝑡𝑔𝜑)3
𝐻2 𝑐𝑜𝑠 3 (𝛼 − 𝜑)
𝑆𝐿′ =

𝑃𝜑 =

𝜋𝑅2 𝐻𝑐𝑜𝑠𝛼√𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝜑)

,
√𝑐𝑜𝑠 3 (𝛼 − 𝜑)
𝜋𝑅2 𝐻𝜔√𝑅2 + 𝐻2 𝑐𝑜𝑠𝛼√𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝜑)𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝜑)

=
√𝑐𝑜𝑠 3 (𝛼 − 𝜑)
√cos(α + φ)𝑠𝑖𝑛(φ + α)
= 𝜋𝑅2 𝐻𝜔 √𝑅2 + 𝐻2 cosα ∙
.
3
𝑐𝑜𝑠 ⁄2 (𝜑 − 𝛼)
Знайдемо 𝑃𝜑 ′ = 0, маємо:
′
cos(𝜑 + 𝛼) 𝑠𝑖𝑛2 (𝜑 + 𝛼)
(ℎ2 (𝜑))′ = (
)
=
𝑐𝑜𝑠 3 (𝜑 − 𝛼)
𝑠𝑖𝑛(𝜑 + 𝛼)
(𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛼)(2𝑐𝑜𝑠 2 (𝜑 + 𝛼) − 𝑠𝑖𝑛2 (𝜑 + 𝛼)) +
=
𝑐𝑜𝑠 4 (𝜑 − 𝛼)
+ 3𝑐𝑜𝑠(𝜑 + 𝛼) 𝑠𝑖𝑛(𝜑 + 𝛼) 𝑠𝑖𝑛(𝜑 − 𝛼) = 0,
𝑠𝑖𝑛(𝜑 + 𝛼) ≠ 0, 𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛼) ≠ 0, тобто:
1
3𝑐𝑜𝑠(𝜑 + 𝛼) ∙ (𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑) −
2
−𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛼) (𝑠𝑖𝑛2 (𝜑 + 𝛼) − 2𝑐𝑜𝑠 2 (𝜑 + 𝛼)) =
3
= 𝑐𝑜𝑠(𝜑 + 𝛼) (𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑) − 𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛼) (1 − 3𝑐𝑜𝑠 2 (𝜑 + 𝛼)) =
2
= 3 𝑐𝑜𝑠(𝜑 + 𝛼)𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛼) = 0, тобто
3𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 1
𝑡𝑔𝜑 = 𝑐𝑡𝑔𝛼
,
3𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 1
1
𝑐𝑜𝑠𝜑 ≠ 0, 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≠ 0, 3𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 1 > 0, < 𝑐𝑜𝑠2𝛼 < 1.
1

3

Таким чином, при < 𝑐𝑜𝑠2𝛼 < 1 максимальний розхід рідини буде при гострому куті 𝜑, що визначе3
ний із останньої рівності
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑅2 𝐻𝜔√𝑅2 + 𝐻2 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ ℎ(𝜑), де 𝑡𝑔𝜑 наведений вище.
1
Якщо умова < 𝑐𝑜𝑠2𝛼 < 1 не виконана, то
3

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃(𝜑 = 0) = 𝜋𝑅2 𝐻𝜔 √𝑅2 + 𝐻2 𝑠𝑖𝑛𝛼 .
Випадки ііі) та іv) розглянемо в наступній статті.

28
Список літератури
1. Problems for Solution: [2928-2940] Author(s): R. E. Gaines, R. C. Archibald, Nathan
Altshiller-Court, J. P. Ballantine, C. F. Gummer and R.
E. Gilman Source: The American Mathematical
Monthly, Nov. - Dec., 1921, Vol. 28, No. 11/12 (Nov.
- Dec., 1921), pp. 466-468 Published by: Taylor &

Znanstvena misel journal №70/2022
Francis, Ltd. on behalf of the Mathematical Association
of
America
Stable.
URL:
https://www.jstor.org/stable/2972495
2. Alekseyev, V. M. (Ed.). Selected assignments
from the journal “AmericanMathematical Monthly”. М., Міr, 1977.

Znanstvena misel journal №70/2022

29

TECHNICAL SCIENCES
МЕТОД ОБРОБКИ ДАНИХ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТРИКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ
Концевой А.Л.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, доцент
Концевой С.А.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, доцент
Матусевич І.В.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, магістр

DATA PROCESSING METHOD IN THE RESEARCH OF THREE-COMPONENT SYSTEMS
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Анотація
Для трикомпонентних систем при обмеженнях на концентрацію компонентів (метод «псевдо компонентів») запропоновано у середовищі Excel метод розрахунків коефіцієнтів рівняння регресії. З використанням функції «ЛИНЕЙН» розраховуються коефіцієнти рівняння регресії за значеннями відносних концентрацій компонентів. Такий варіант розрахунку дає змогу прямої оцінки впливу реальних концентрацій
на відгук (властивість). Рекомендовано адекватність рівняння оцінювати за коефіцієнтом кореляції.
Abstract
A method of calculations in Excel is proposed for three-component systems with restrictions on the concentration of components ("pseudo component method"). With the use of the "LINEST" function, the coefficients of
the regression equation are calculated based on the values of the relative concentrations of the components. This
variant of the calculation enables a direct assessment of the influence of real concentrations on the response (property). It is recommended to evaluate the adequacy of the equation by the correlation coefficient.
Ключові слова: планування експерименту, метод «псевдо компонентів», функція «ЛИНЕЙН», рівняння регресії, коефіцієнт кореляції.
Keywords: experiment planning, "pseudo component" method, "LINEST" function, regression equation,
correlation coefficient.
Побудова діаграм «Склад-властивість» є важливою частиною фізико-хімічного дослідження сумішей. Наприклад, для трикомпонентних сумішей
діаграми «склад-властивість» по досліджуваній дослідником змінній (властивість) являють собою сітку ізоліній на трикутнику концентрацій. Для побудови таких діаграм потрібно виконати дуже великий об'єм експериментальних досліджень. Г.
Шеффе запропонував оптимальні плани, що дозволяють різко зменшити число дослідів. Ці плани

представляються симплексними ґратками (решітками). Повна інформація стосовно планування експерименту і розрахунків коефіцієнтів регресії надано в монографії [1], а також частково у посібниках [2, 3]. Приклади застосування цього методу
планування експерименту наведено у роботах [4, 5].
Розглянемо порядок загально прийнятих розрахунків. Симплекс-ґратчастий план експерименту
другого порядку представлений у таблиці 1 (шість
дослідів), а рівняння регресії до нього має вигляд:
(1)

Розрахунок коефіцієнтів полінома (1) проводиться за формулами:

(2)

У випадку моделі неповного третього порядку таблиця 1 доповнюється сьомим дослідом (точка 8 стає
перевірочною) у центрі плану з координатами: x1= x2= x3 = 0,333 і властивістю y123 . Тоді рівняння полінома приймає вид:
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.

(3)

Коефіцієнт b123 визначають за формулою:
(4)
Як видно з вищенаведеного, симплекс-ґратчасті плани є насиченими: кількість коефіцієнтів рівняння
і дослідів співпадає. При цьому відсутній вільний член рівняння і рівняння першого порядку
Yp = b1x1 + b2 x2 + b3 x3 (досліди 1-3 таблиці 1) віддзеркалює відоме правило адитивності, що часто використовується для розрахунків ряду властивостей будь-яких сумішей.
Для перевірки адекватності рівняння необхідно вибрати кілька перевірочних точок, провести в них
експеримент і вивчити різницю між експериментальними значеннями yэ і розрахунковими значеннями Yp
, отриманими за рівнянням. Ці точки вибирають або в області, що цікавить дослідника, або в точках, які
можна використати для побудови полінома більш високого порядку, При наявності R паралельних (дубльованих) дослідів у точках, передбачених планами (таблиця 1) розраховують дисперсії S1i (дисперсії відтворення):
,
(5)
y
де 1n — значення середнього арифметичного відгуку, у точці плану. Після чого дисперсія усереднюється:
,
де N - кількість рядків (дослідів) у матриці планування.
Для перевірочної точки розраховують середнє арифметичне y n за результатами R1 паралельних дослідів у цій точці. Оцінка дисперсії в перевірочній точці:

За значеннями X1, X2, X3, у перевірочній точці розраховують відгук ŷ pn

(6)
по отриманій моделі і потім

різницю
.
Далі розраховується статистична характеристика KSI, яка залежать від виду моделі і координат перевірочної точки. Для полінома другого порядку (1):
KSI = ai2+aij2,
де ai=xi(2xi-1) для і=1 координата х1, і=2 координата х2, і=3 координата х3; aij = 4xixj для і=1 та j=2
добуток х1х2, і=1 та j=3 добуток х1х3, і=2 та j=3 добуток х2х3.
Далі розраховують критерій Ст’юдента:

.
(7)
Якщо виконується умова tp<tТ, то модель визнається адекватною. Тут tТ - табличне значення критерію
Ст’юдента при степені свободи f:
а) f=R1-1, якщо R=1 або б) f = (N+1)(R-1), якщо R>1 (в обох випадках рівень значимості q=0.05). Зауважимо, що за таблицею 1 кількість паралельних дослідів R=R1=2. Неадекватність моделі змушує дослідника переходити до моделі більш високого порядку.
Досить часто при вивченні властивостей сумішей неможливо оперувати з окремо узятим компонентом тому, що його властивості і властивості суміші, в яку він входить, не узгоджені. Іншими словами необхідно досліджувати локальну область при обмеженнях на концентрацію компонентів.

Рисунок 1 – Планування з попередньою трансформацією області дослідження при обмеженнях усіх
змінних знизу
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Якщо в трьохкомпонентних сумішах усі змінні мають нижні границі x1≥а, x2≥b, x3≥c (обмеженнях усіх
змінних знизу), то обмеженою областю дослідження буде рівносторонній трикутник, сторони якого паралельні сторонам концентраційного трикутника (рисунок 1), а координати вершин дорівнюють:

Показано [1], що перехід до псевдо компонентів Zi може бути здійснений за допомогою трансформаційних співвідношень:
(8)
При переході від псевдо компонентів Zi до відносного вмісту Xi завжди виконується умова
Z1+Z2+Z3=1 і формули (8) приймають вигляд:

(9)
Надамо конкретний приклад [1] розрахунку у середовищі Excel. При виробництві вибухової речовини
використовувалася суміш, що складається зі сполучної речовини (Х1), окиснювача (Х2) і пального (Х3) з
відносним вмістом компонентів x1≥0,2; x2≥0,4; x3≥0,2. У таблиці 1 представлена матриця планування і результати дослідів (досліджувався вплив складу на модуль пружності Y).
Для даного прикладу рівняння (8) і (9) приймають вигляд:
(10)
(11)
Таким чином, використовуючи стандартну матрицю, за значеннями Zі розраховується відносний вміст
xi компонентів суміші по формулі (11), а, задавши координати перевірочних точок (реальні концентрації
компонентів суміші xi), переходять до концентрацій по псевдо компонентам Zi по формулі (10) для
розрахунку ŷ p і перевірки адекватності по формулі (7).
n

Таблиця 1
Матриця планування, результати дослідів і розрахунків (неповний третій порядок)
План у «псевдо компонентах» Відносний вміст компонентів
Середнє Розрахунок
№ досліду
Y1 Y2
Yр
Z1
Z2
Z3
x1
x2
x3
Yсер
1
1
0
0
0,4
0,4
0,2
2350 2360 2355
2355
2
0
1
0
0,2
0,6
0,2
2450 2400 2415
2415
3
0
0
1
0,2
0,4
0,4
2650 2700 2675
2675
4
0,5
0,5
0
0,3
0,5
0,2
2400 2430 2415
2415
5
0,5
0
0,5
0,3
0,4
0,3
2750 2700 2725
2725
6
0
0,5
0,5
0,2
0,5
0,3
2950 2900 2925
2925
7
0,333
0,333
0,333
0,266
0,466
0,266 3000 3050 3025
3025
8
0,666
0,167
0,167
0,333
0,433
0,233 2690 2700 2695
2702,1
Класичний алгоритм (рівняння другого порядку) передбачає наступні розрахунки з застосуванням функцій Excel:
-

середніх значень y1 n параметру оптимізації (функція СРЗНАЧ);

-

коефіцієнтів поліному

Yp = b1Z1 + b2 Z 2 + b3Z3 + b12Z1Z 2 + b13Z1Z3 + b23Z 2 Z3 за рівняннями

(2) за даними 6 дослідів;
- значень y p відгуку за отриманим поліномом для 8 дослідів;
- дисперсії S1i за рівнянням (3) (функція ДИСП);
- середньої дисперсії S2 за рівнянням (4) (функція СРЗНАЧ);
- дисперсії S3 в перевірочній точці 7 за рівнянням (5) (функція ДИСП);
- різниці D за рівнянням (6);
- статистичної характеристики KSI за рівнянням (7);
- критерію Ст’юдента за рівнянням (8).
В результаті розрахунків для перевірочної точки 7 отримано значення Yр=2753 – достатнє далеке від
експериментального 3025.
Перехід до плану неповного третього порядку вимагає розрахунок за формулами (2) і (4) коефіцієнтів
наступного рівняння:
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Yp = b1Z1 + b2 Z 2 + b3 Z 3 + b12 Z1Z 2 + b13 Z1Z 3 + b23 Z 2 Z 3 + b123 Z1Z 2 Z 3

(12)

Отже, отримано адекватне рівняння:

Yp = 2355Z1 + 2425Z 2 + 2675Z 3 +100Z1Z 2 + 840Z1Z 3 +1500Z 2 Z 3 + 7363.8Z1Z 2 Z 3

з близьким до експериментального значенням Yр у перевірочній точці 8.
Нами запропоновано використовувати для визначення коефіцієнтів будь-якого виду рівняння наступний алгоритм. Наприклад, для рівняння неповного третього порядку виконується розрахунок в послідовності:
– розгорнути вихідні дані у вигляді таблиці 2 шляхом додавання колонок відносного вмісту
компонентів x 1 x 2 , x 1 x 3 , x 2 x 3 , x 1 x 2 x 3 і за даними 7 дослідів розрахувати коефіцієнти рівняння (3) за
допомогою функції «ЛИНЕЙН» бе з ко е фіц іє н та b 0 – вільного члена рівняння регресії (в діалоговому
вікні «аргументи функції», в поле «конст» ввести 0);
– розрахувати за отриманими коефіцієнтами функцію відгуку Yp для всіх 8 точок;
– розрахувати коефіцієнт кореляції (функція КОРРЕЛ) між Y і Y p ;
– зр обити висновок стосовно адекватності отриманого рівняння.
Таблиця 2
Обробка в середовищі Excel вихідних даних за відносними концентраціями компонентів
x1
x2
x3
х1х2
х1х3
х2х3
х1x2x3
Ycep
Yp
0,4
0,4
0,2
0,16
0,08
0,08
0,032
2355
2355
0,2
0,6
0,2
0,12
0,04
0,12
0,024
2425
2425
0,2
0,4
0,4
0,08
0,08
0,16
0,032
2675
2675
0,3
0,5
0,2
0,15
0,06
0,1
0,03
2415
2415
0,3
0,4
0,3
0,12
0,09
0,12
0,036
2725
2725
0,2
0,5
0,3
0,1
0,06
0,15
0,03
2925
2925
0,266
0,466
0,266
0,123956
0,070756
0,123956
0,032972
3025
3025
0,333
0,433
0,233
0,144189
0,077589
0,100889
0,033596
2695
2702,1
В результаті розрахунків отримано рівняння:

Yp = 58316,5x1 +19878x2 + 45916,5x3 − 177442x1x2 − 338884,3x1x3 − 142442x2 x3 + 899710,8x1x2 x3
Коефіцієнт кореляції між Y і Y p дорівнює
0 ,9 9 9 9 5 .
Зауважимо, що цей варіант розрахунку дає
змогу прямої оцінки впливу реальних концентрацій
на відгук Yp на відміну від рівняння (12), яке
пов’язує відгук з псевдо компонентами. До того ж
застосування рівняння (12) вимагає перерахунки за
рівняннями (10) і (11), або в загальному випадку за
рівняннями (8) і (9). Запропоновано оцінювати адекватність рівняння за коефіцієнтом кореляції, що
набагато простіше, ніж процедура перевірки адекватності за рівняннями (5-7).
Додамо, що після отримання адекватного рівняння, можна знаходити координати точок x1, x2, x3
із заданим значенням властивості Y за допомогою
надбудови «Поиск решения» (Solver).
Викладеного матеріалу достатньо для самостійного втілення методу розрахунку для власних
експериментальних даних.
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