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Анотація. В роботі наведено результати розробки нового виду печива з використанням 
шроту амаранту для розширення асортименту оздоровчих борошняних  виробів у закладах 
ресторанного господарства. 

Ключові слова: шрот амарантового борошна, бісквітне печиво. 
Abstract. The paper presents the results of the development of a new type of cookies using 

amaranth meal to expand the range of health flour products in restaurants. 
Key words: amaranth flour meal, biscuit cookies. 
Вступ. 

Одним із основних завдань закладів харчування на сьогоднішній день є 

розробка безглютенових виробів та виробів зі зниженою калорійністю, 

збереженою або підвищеною харчовою цінністю. 

Із аналізу літературних джерел відомо, що добавки із зернових культур є не 

лише джерелом біологічно-активних речовин, а ще й хорошими 

структуроутворюючими та стабілізуючими агентами. Причиною цього є 

технологічні властивості білків та вуглеводів зернових культур. Вони здатні 

утворювати білково-вуглеводні комплекси і при цьому спричиняти емульгуючу, 

стабілізуючу та вологоутримуючу дію.  

Основний текст.  

Амарант є перспективною білковою культурою, яка в той же час не містить 

в своєму складі глютену.  Специфіка хімічного складу насіння амаранту 
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визначається такими аспектами:  

• високим вмістом білкових речовин (від 11,8% до 19%) в порівнянні з 

вмістом білка в зернових культурах; 

• значним вмістом незамінних амінокислот: лізину (0,7—0,9 г на 100 г 

зерна), триптофану і сульфамінокислот; 

• більш повноцінним амінокислотним складом в порівнянні із зерновими 

культурами— пшеницею, сорго, кукурудзою, рисом і ін.; 

• наявністю крохмалю у вигляді багатокутної дрібнокристалічної структури, 

діаметр гранул яких складає 1-3 мікрона; 

• високим вмістом ліпідів (від 5,7 до 9,0%), який має біля 80% ненасичених 

жирних кислот; 

• наявністю у складі масла насіння амаранту компонента сквалену; 

• високим рівнем харчових волокон і наявністю ізомера вітаміну Е, який 

володіє інгібуючою дією до біосинтезу холестерола. 

Значна кількість поліфенолів в амаранті зумовлює його антибактеріальну, 

противірусну,  антиоксидантну та протизапальну дію. У насінні амаранту 

міститься біля 48% дрібнозернистого крохмалю: розміри його зерен в декілька 

разів менші, ніж у традиційних крохмалів — кукурудзяного і картопляного. 

Завдяки цьому крохмаль амаранту має більшу перевагу при виготовленні 

виробів, які підлягають заморожуванню і подальшій дефростації. 

Ще однією цінністю амаранту є вміст у ньому легкозасвоюваних харчових 

волокон. Як відомо, харчові волокна — клітковина, пектин геміцелюлоза — 

сприяють зменшенню калорійності раціону, знижують негативну дію на обмінні 

процеси у людей, що споживають у надлишку жири і вуглеводи, допомагають 

регулювати моторну функцію кишечнику. Харчові волокна абсорбують та 

виводять з організму людини різні хімічні, в тому числі й канцерогенні речовини. 

Продуктами переробки насіння амаранту є амарантове борошно і 

амарантовий шрот, які можуть бути використані як білкові замінники. 

Важливими властивостями амарантових продуктів є: позитивна смакова 

характеристика; однорідна структура; вологоутримуюча здатність; 
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жироутримуюча здатність; стійкість до тривалого зберігання. 

Метою дослідження була розробка нового виду печива з використанням  

шроту амаранту,  щоб отримати виріб з функціональними властивостями, який 

буде споживатись  в закладах ресторанного господарства. 

Було розроблено дві рецептури печива бісквітно-збивного: замінено 

борошно пшеничне на 20% та  30% відповідно. Згідно новим рецептурам 

розраховано харчову цінність виробів. Встановлено, вміст білкових речовин 

збільшується на 10% і 15% відповідно, вміст клітковини зростає на 30% і 45% 

відповідно. 

Висновки.  

Досліджено вплив амаранту на органолептичні і фізико-хімічні показники 

якості готових виробів. Встановлено, що показники якості розроблених виробів 

незначно поступаються контрольному зразку, проте відповідають нормам 

зазначеним у ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови».  

 

Література: 

1. Смирнов, С. О. Амарант – ценная продовольственная культура / С. О. 

Смирнов, Е. В. Невская // Кондитерское и хлебопекарное производство. – 2016. 

- №1-2. – С. 20-22. 

2. Кирпіченкова, О. М. Використання рослинної білкововмісної сировини 

для покращення якості щербету / О. М. Кирпіченкова, О. В. Матиящук, Божко О. 

// Вісник харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка, випуск 179, с. 181-187. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Интеллектуальный потенциал XXI века                                                                                                                         

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    12 

ЦИТ: UA18-007 
УДК 656.132.072 

IMPROVEMENT OF THE WORK ORGANIZATION OF PUBLIC 
PASSENGER TRANSPORT ON ROUTE № 1 “ILOVLIA - KOLOTSKY” IN 

THE SMALL CITY OF ILOVLIA 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА МАРШРУТЕ № 1 «ИЛОВЛЯ – Х. 

КОЛОЦКИЙ» В МАЛОМ ГОРОДЕ ИЛОВЛЯ 
Ryabov I.M. / Рябов И.М. 

d.t.s., prof. / д.т.н., проф. 
Volgograd State Technical University, Volgograd, Lenin avenue, 28, 400005 

Волгоградский государственный технический университет,  
Волгоград, пр. им Ленина, 28, 400005 

Tkachenko Ya.O. / Ткаченко Я.О. 
graduate student / аспирант. 

ORCID: 0000-0002-2646-6314  
SPIN: 9718-8141 

Volgograd State Technical University, Volgograd, Lenin avenue, 28, 400005 
Волгоградский государственный технический университет,  

Волгоград, пр. им Ленина, 28, 400005 
 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие транспортной сети малого города 
Иловля. В работе приведен расчёт по определению необходимого количества автобусов на 
маршруте. Исследован пассажиропоток на маршруте. Определено количество автобусов по 
часам-суток. Составлено расписание выпуска автобусов на маршруте. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, малый город, пассажиропоток, маршрут.  
Abstract. The article discusses the development of the transport network of the small city of 

Ilovlya. The paper provides a calculation to determine the required number of buses on the route. 
Passenger traffic on the route was investigated. The number of buses per hour-day is determined. 
Scheduled the release of buses on the route. 

Key words: passenger transport, small town, passenger flow, route. 
Развитие посёлков городского типа и малых городов, каких в РФ десятки 

тысяч невозможно представить без совершенствования их транспортной 

системы. Транспортная подвижность жителей и средняя дальность их поездок 

растет по мере роста численности населения, его доходов, и городской 

территории. В соответствии с этим дальнейшее развитие, совершенствование и 

улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок является 

актуальным. 

Малый город Иловля расположен в Иловлинском районе Волгоградской 

области и является районным центром. Население района составляет 32 950 

человек, малого города Иловля – 11 502 человека.  

Развитие внутригородского общественного пассажирского транспорта в 

Иловле началось относительно недавно – в 2007 году заработал первый маршрут 
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общественного транспорта «Центр-Песчанка». До 2007 г. были только 

междугородние перевозки, автобусы следовали с автовокзала. 

До 2012 г. в Иловле автобусные междугородние перевозки обслуживал 

филиал Государственного Унитарного предприятие «Волгоградское областное 

пассажирское автотранспортное предприятие №2». Начиная с 2012 г. перевозку 

пассажиров в Иловлинском районе осуществляют только индивидуальные 

предприниматели. Администрация района проводит конкурс на право получения 

свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок на маршрутах 

муниципального района.  

Маршруты движения общественного пассажирского транспорта только 

внутри малого города на настоящий момент – отсутствуют. Имеется 3 маршрута 

общественного пассажирского транспорта, которые осуществляют перевозку 

пассажиров внутри поселения и между примыкающими к малому городу 

поселениями: маршрут №1 «Иловля – х. Колоцкий» протяжённостью 9,3 км, из 

них 5 км внутри поселения Иловля (промежуточные остановочные пункты: ост. 

"Пирамида", ост. МЧС, ост. маг. МАН); маршрут № 2 «Иловля - Песчанка» 

протяжённостью 8 км. (промежуточные остановочные пункты: ост. маг. МАН, 

ост. Поликлиника, ост. Вокзал, ост. ЦРБ); маршрут № 3 «Иловля – х. Авилов» 

протяжённостью 12,5 км (промежуточные остановочные пункты: х. Желтухино, 

с. Тары). 

Ещё 9 маршрутов являются междугородними: от вокзала Иловли до 

вокзалов в других городах. В данном случае от остановки отправления 

междугороднего пассажирского транспорта, т.к. вокзал в малом городе Иловля 

был закрыт в 2013 году. Здание автовокзала было сдано в аренду. 

Объектом исследования является функционирование маршрута № 1 

«Иловля – х. Колоцкий». Маршрут характеризуется следующими показателями: 

протяженность маршрута – 9,3 км; количество промежуточных остановок – 11 

ед.; техническая скорость – 28 км/ч; коэффициент дефицита автобусов – 0,90; 

нулевой пробег – 2,3 км; время простоя на промежуточных остановках – 40 с.; 

время простоя на конечных остановках – 10 мин. Суточный пассажиропоток на 
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маршруте составляет 420 пасс. Количество транспортных средств на маршруте – 

1 ед. Обслуживает маршрут автобус малой вместимости ГАЗ-322132. 

Расписание движения подвижного состава на маршруте № 1 «Иловля – х. 

Колоцкий» в настоящее время выглядит следующим образом: время оправление 

от начального пункта маршрута – 8:30, 10:40, 12:35, 13:45, 18:10; от конечного 

пункта – 6:50, 7:20, 9:55, 12:00, 13:00, 16:15, 17:25. 

Для совершенствования перевозочного процесса пассажиров на маршруте 

необходимо: подобрать нужный тип автобусов; рассчитать потребное 

количество автобусов; разработать расписание движения предлагаемого 

автобуса. 

Для выбора типа и определения числа автобусов по часам суток применяем 

графоаналитический метод. 

Графоаналитический метод заключается в следующем. В зависимости от 

мощности пассажиропотока в час пик выбирается ориентировочное значение 

вместимости автобуса. 

                                      60
minmaxIQqн =

,                                                   (1)                                    

где Qmax – максимальная мощность пассажиропотока, пасс./ч;  qн – 

номинальная вместимость автобуса, пасс. 

 

В таблице 1 приведено распределение пассажиропотоков на маршруте по 

часам суток.  

Для расчетов выбраны три типа автобусов: МАЗ-232162 общей 

вместимостью – 50 пасс., ГАЗ-32213 и Ford Transit Jumbo вместимостью, 

соответственно – 14 и 24 пасс. 

Время оборота на маршруте составляет: 

𝑡𝑡об =
2 ∗ 𝑙𝑙м
𝑣𝑣т

+ 2 ∗ 𝑛𝑛по ∗ 𝑡𝑡ос + 𝑡𝑡к =
2 ∗ 9,3

28
+ 2 ∗ 11 ∗

40
3600

+
10
60

= 1,07ч = 64,2 мин. 

 

Время, затраченное на рейс – 32,1 мин. 
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Таблица 1  

 Распределение пассажиропотоков по часам суток 

Часы 

суток 

Коэффициент неравномерности 

пассажиропотоков по часам суток 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑛𝑛 

Пассажиропотоки по часам суток 

(пасс.) 

6-7 1,00 157 

7-8 0,89 139 

8-9 0,77 121 

9-10 0,38 60 

10-11 0,41 65 

11-12 0,56 88 

12-13 0,35 55 

13-14 0,62 98 

14-15 0,45 71 

15-16 0,35 55 

16-17 0,76 120 

17-18 0,67 105 

18-19 0,73 115 

Таблица 2 

Потребное число ПС по часам суток 

Часы 

суток 

Qч, 

пасс./час 

МАЗ-232162 ГАЗ-32213 Ford Transit 

Ам, ед. Iа, мин. Ам, ед. Iа, мин. Ам, ед. Iа, мин. 

6-7 157 3 19,1 12 5,4 7 9,2 

7-8 139 3 21,6 11 6,0 6 10,4 

8-9 121 3 24,8 9 6,9 5 11,9 

9-10 60 1 50,0 5 14,0 3 24,0 

10-11 65 1 46,2 5 12,9 3 22,2 

11-12 88 2 34,1 7 9,5 4 16,4 

12-13 55 1 54,5 4 15,3 2 26,2 

13-14 98 2 30,6 7 8,6 4 14,7 

14-15 71 2 42,3 5 11,8 3 20,3 

15-16 55 1 54,5 4 15,3 2 26,2 

16-17 120 3 25,0 9 7,0 5 12,0 

17-18 105 2 28,6 8 8,0 5 13,7 

18-19 115 2 26,1 9 7,3 5 12,5 
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На рис. 1 видно, что для обслуживания максимального пассажиропотока 

потребуется автобусов большей вместимости – 3 ед. марки МАЗ-232162, а 

автобусов малой вместимости – 12 ед. марки ГАЗ-32213 или – 7 ед. марки Ford 

Transit Jumbo.  

 

 

Рис. 1. Номограмма для определения потребного количества автобусов на 

маршруте. 

Условные обозначения:  

      –   автобус малой вместимости ГАЗ-32213; 

      –   автобус малой вместимости Ford Transit; 

      –   автобус малой вместимости МАЗ-232162. 

 

Для совершенствования организации работы на маршруте предлагаем 

организовать совместное расписание автобусов особо малой вместимости ГАЗ-

32213 и автобусов малой вместимости Ford Transit.  

Совместное распределение автобусов ГАЗ-32213 и Ford Transit на маршруте 

№1 представлено на рис. 2. 

В часы «пик» необходимо в большей части выпускать на линию автобусы 

большей вместимости и в меньше степени автобусов малой вместимости. В часы 

спада пассажиропотока автобусы большей вместимости направить в отстой, 

либо переключить на другие маршруты, и организовать перевозку пассажиров 

автобусами малой вместимости. Соответственно, в утренние и вечерние часы  



 Интеллектуальный потенциал XXI века                                                                                                                         

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                    17 

 

Рис. 2. Совместное расписание автобусов на маршруте №1. 

 

«пик» на маршруте №1 «Иловля – х. Колоцкий» время ожидания автобуса 

пассажиром не должно превышать 10 минут.  

Согласованное расписание движения автобусов малой и большой 

вместимости необходимо донести до пассажиров. 
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Abstract. Additives of salts are powerful tools of a reaction’s run. They can change the rates 
and stereochemistry of the reactions, alter the directions of reagents’ attacks. But their effects on 
activation parameters of the reactions have not studied yet. In the paper the influence of salts on the 
rates of monomolecular heterolytic reactions under 14 - 36 0C was studied, the reactions’ aktivation 
parameters ( ΔH≠, ΔS≠, ΔG≠) were determined both in the absence and in the presence of salt under 
conditions of normal salt effect. It was proved that normal salt effect in these conditions had a purely 
catalytic nature. The catalytic action of the salt’s cation reduced reaction’s ΔH≠, but such action of 
the salt’s anion increased reaction’s ΔS≠. 

Key words: activation parameters, normal salt effect, catalysis, activation enthalpy, activation 
entropy, unimolecular heterolysis. 

Анотація. Сольові ефекти потужно впливають на перебіг реакцій.Вони змінюють 
швидкість і стереохімію процесів, напрямок атаки реаґентів.Проте вплив солей на 
активаційні параметри реакцій ще систематично не досліджувався. В даній статті 
досліджено вплив солей на швидкість мономолекулярних гетеролітичних реакцій у 
температурному інтервалі 14 – 36 0С, визначено активаційні параметри реакцій (ΔH≠, ΔS≠, 
ΔG≠) як у відсутності солей, так і у присутності солі в умовах нормального сольового ефекту. 
Доведено, що нормальний сольовий ефект у даних умовах має суто каталітичну природу. 
Каталітична дія катіону солі зменшує ентальпію активації, каталітична дія аніону солі 
збільшує ентропію активації реакції. 

Ключові слова: активаційні параметри, нормальний сольовий ефект, каталіз, 
ентальпія активації, ентропія активації, мономолекулярний гетероліз. 

Introduction. 

The effect of salt additives on the course of reactions can be powerful and 

versatile. Additives of salts change the speed of reactions, affect their stereochemistry, 

alter directions of reagent attacks. The most prominent are the salt effects in the 

reactions of unimolecular heterolysis, which run through consecutive formation of a 

number of polar cationic intermediates (Dvorko et all, 2007). 

Linear increase of the reaction rate with increasing of salt’s concentration Csalt is 

called “normal salt effect” and is quantitatively described by Winstein equation (1):   
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ks = k0[1 + bCsalt],                                            (1) 

where  ks – rate constant of the reaction in the presence of the salt with concentration 

Csalt, k0 – rate constant of the reaction in the absence of a salt, b – salt efficiency 

parameter.  

For a normal salt effect b = const > 0. The normal salt effect was explained by 

the increase in the ionic strength of the solution when salt was added. This explanation 

is refuted by experiments, since there are many cases where salts do not affect at all 

the rates of unimolecular heterolysis reactions, but other salts exhibit a normal salt 

effect under the same conditions, and different salts in solutions having the same ionic 

strength give different acceleration to the same reaction (salt efficiency parameter b 

typically varies from 4 to 40) (Dvorko et all, 2007). An alternative explanation, which 

is also sometimes taken as such that requires no evidence, is that the covalent substrate 

RX reacts with nucleophile Y to form a parallel reaction flow by SN2 mechanism (Fig. 

1).  

CIP                CSIP                 SSIP
RX             R+X

-               R+...X-             R+
|Solv|X

-               Reaction productsk1                             k2                               k3                                            k4

k-1                             k-2                               k-4

CIP - contact ion pair;    
CSIP - cavity separated ion pair;    
SSIP - solvent separated ion pair

Y

SN2 Reaction
 

Fig 1. Scheme of unimolecular heterolysis reactions 

A sourse: (Dvorko et all, 2007) 

Main Text. 

To advance the studies of the nature of normal salt effect, we measured kinetics 

of 2-chloro-2-phenylpropane (cumyl chloride) heterolysis, including runs in the 

presence of LiClO4 additives (normal salt effect under the action of Li + cation) and 

kinetics of tert-butyl bromide heterolysis in acetonitrile, including runs in the presence 

of Bu4NBr additives (normal salt effect under the action of Br- anion) in the range 14-

36 0C by Verdazyl method, elaborated by Dvorko and co-workers (Dvorko et all, 

2007). Activation parameters for these processes were determined in the absence of 

salts as well as in their presence (Tables 1 and 2). 
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Table 1 

Kinetic parameters of cumyl chloride heterolysis without and in the 

presence of lithium perchlorate additives 

c(LiClO4)·102, mol/dm3 0 2.5 5 10 

∆H≠, kJ/mol 64.3 ±1.1 62.4±1.1 61.3±1.1 60.1±1.1 

∆S≠, J/(mol·K) -131.1±2.3 -133.7±2.3 -134.8±2.4 -134.9±2.4 

∆G≠,  kJ/mol 103.4±1.2 102.2±1.2 101.5±1.2 100.4±1.2 

Authoring 

Table 2  

Kinetic parameters of tert-butyl bromide heterolysis without and in the 

presence of tetrabutylammonium bromide additives 

c(Bu4NBr)·102,  mol/dm3 0 5 10 20 

∆H≠,  kJ/mol 78.1 ±1.3 79.7 ±1.3 80.10 ±1.4 80.5 ±1.4 

∆S≠,  J/(mol·K) -96.3 ±2.3 -88.4±2.5 -84.9 ±2.5 -80.4 ± 2.8 

∆G≠,  kJ/mol 106.9 ±1.4 106.0 ±1.4 105.4 ±1.3 104.5±1.3 

Authoring 

Our kinetic studies have confirmed the data of Dvorko and Yevtushenko, (1991) 

about normal salt effect during cumyl chloride heterolysis in the presence of LiClO4 

additives and the data of Ponomareva et all, (1988) about normal salt effect on t-BuBr 

heterolysis in acetonitrile in the presence of Bu4NBr additives. We extended the data 

of Dvorko and Yevtushenko, (1991) and of Ponomareva et all, (1988) and studied each 

salt effect under 3 temperatures (Fig. 2 and Fig. 3 respectively) to obtain kinetic 

parameters of the heterolysis under presence of the corresponding salts. 

It was found that in the presence of LiClO4 the rate of cumyl chloride 

dehydrochlorination increased solely due to a decrease of activation enthalpy ΔH≠ by 

5 kJ/mol, while activation entropy ΔS≠ remained constant Thus, for the normal salt 

effect caused by the action of the salt’s cation, the purely catalytic nature of the salt 

effect was confirmed. 
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Fig. 2. The effect of the lithium perchlorate concentration on the rate of cumyl 

chloride heterolysis in acetonitrile under different temperatures 

Authoring 

 
Fig. 3. The effect of the tetrabutylammonium bromide concentration on the rate 

of of tert-butyl bromide heterolysis in acetonitrile under different temperatures 

Authoring 
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More complex trend has been found for t-BuBr dehydrobromination in the 

presence of Bu4NBr (action of Br- anion). In this case, free activation energy of the 

reaction was reduced by increase of the activation entropy ΔS≠ by 16 J/(mol·K) with 

almost unchanged enthalpy of activation ΔH≠. Such a catalytic action is rather unusual, 

it can be explained by significant desolvation of reacting species under formation of 

the ion triplet Br -··· t-Bu+ ··· Br - in the transition state.  

Summary and conclusions. 

Temperature dependencies of cumyl chloride and t-BuBr heterolyses rates were 

studied by Verdazyl method in acetonitrile in the presence of salts. In all the cases 

normal salt effect has place. Activation parameters of heterolyses were calculated for 

processes in the presence of salt and without the latter.  

Normal salt effect in the reactions of unimolecular heterolysis is caused by the 

catalytic action of the salt particles, but not by SN2 reaction and certainly not by the 

increase in the ionic strength of the solution. 

Catalytic action of the salt’s cation reduces reaction’s activation enthalpy ΔH≠, 

but such action of the salt’s anion increases reaction’s activation entropy ΔS≠. 
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Анотація. В роботі розглядається самоорганізація  навчально-пізнавальної  діяльності  
студентів та їх самомотивація в процесі набуття професійних компетенцій при 
дистанційному навчанні. 
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компетентність студентів.  

Abstract. The paper considers the self-organization of educational and cognitive activities of 
students and their self-motivation in the process of acquiring professional competencies in distance 
learning. 

Key words: self-organization, distance learning, self-motivation, professional competence of 
students. 

Вступ.  

Ефективність освітнього процесу забезпечується багатьма факторами, 

визначальним серед яких є здатність студента до самостійного здобуття нових 

знань на різних етапах професійного становлення, особливо в теперішніх умовах 

пандемії коронавірусу. 

Потенційні можливості студeнта можна проявити й реалізувати за умови 

забезпечення раціональної самоорганізації його навчально-пізнавальної 

діяльності, а, отже, проблема самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів заслуговує на особливу увагу викладачів. 
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Основний текст.  

Західноєвропейські навчальні заклади ніколи не змушували своїх студентів 

вчитися «з-під палки». Для їхнього навчального процесу характерна система 

виборних курсів, індивідуальний план роботи, тeстовий контроль, наявність 

вільного часу, можливість навчання протягом усього життя. Повага свободи 

особистості студента передбачає відсутність будь-яких обмежень і примусів з 

боку викладачів. Хочеш – вчися, не хочеш – не вчись, а на тестах покажеш свої 

знання. 

Українська система освіти намагається відповідaти західноєвропейським 

стандартам. Відповідність європейській трансферно – кредитній системі 

оцінювання (ECTS), розширення технологічних можливостей, впровадження 

інноваційних методик викладання, характеризують прагнення ВНЗ піднятися до 

вищого рівня. Але разом із перевагами  Заходу, українська освіта взяла і його 

недоліки – студентів практично не змушують вчитися, сподіваючись на їхнє 

свідоме відношення. 

У дослідженнях самоорганізації є безліч підходів, які розробляють її окремі 

аспекти, однак немає єдиного визначення про це явище в психологічній науці. 

Аналіз різних визначень самоорганізації показує, що їх автори підкреслюють ті 

чи інші особливості, які, на їхню думку, є найбільш суттєвими. 

О. Ішкова стверджує, що в процесі самоорганізації беруть участь вольові 

зусилля, спрямовані на мобілізацію власних сил і концентрацію активності 

суб’єкта в заданому напрямі.  

В.І. Андрєєв вважає, що самоорганізація проявляється в чіткому плануванні 

свого життя, своїх справ як на день, тиждень, місяць, рік, так і на перспективу. А 

в розумінні Пейсахова Н.М. вона виступає як свідоме впорядкування складу, 

знаходження і вибудовування підсистем і елементів в найкращому порядку, 

можливе для даних умов. 

Поняття «самоорганізація» як здaтність особистості самостійно й 

усвідомлено організовувати своя діяльність було сформульовано в 70-80-х рр. 

ХХ ст. Самоорганізацію  тісно пов’язали із самoвизначенням, оскільки воно 
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розглядається як заснований на вільному волевиявленні вибір людиною власного 

життєвого шляху, свого місця в суспільстві, способу життя та видів діяльності 

[2].  

У контексті навчання самоорганізація безпосередньо пов’язана з 

самоосвітою – формою організації освітньої діяльності того, хто навчається, – 

цілеспрямованої освітньої діяльності, керованої самою особистістю без участі 

педагога. Самоосвіта включає сaмовиховання як діяльність людини, спрямовану 

на зміну своєї особистості відповідно до поставлених цілей, сформованих ідеалів 

та переконань; самонавчання – цілеспрямовану навчальну діяльність, керовану 

самою особистістю без участі педагога; саморозвиток – самостійний розвиток 

тими, хто навчається, свого життєвого досвіду в аспекті розвитку.  

З урахуванням різних точок зору науковців щодо визначення поняття 

«самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності» самоорганізацію 

навчально-пізнавальної діяльності студентів розглядаємо як свідому діяльність 

студентів, пов’язану з уміннями організовyвати себе в процесі навчання, яка 

проявляється в цілеспрямованості, активності, усвідомленій мотивації, 

плануванні своєї діяльності, самостійності, швидкості прийняття рішень та 

відповідальності за них, критичності оцінки результатів власних дій, почутті 

обов’язку. У процесі самоорганізації утворюються вміння та особистісні якості, 

що забезпечують ефективність навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Слід підкреслити, що навчально-пізнавальна діяльність студента базується на 

позитивній мотивації, особистісних якостях стyдента як суб’єкта навчання і 

спрямована на формування студента як особистості, яка володіє вмінням 

самоорганізації власної діяльності. 

Психологічні дослідження свідчать про те, що мотивація є важливим 

чинником, що значною мірою впливає на продуктивність мисленнєвої 

діяльності. І.О. Зимня відзначає, що мотивація є «пусковим механізмом» будь-

якої діяльності: праці, спілкування чи пізнання. Розглядаючи мотивацію як одну 

з необхідних умов у процесі пізнання, необхідно враховувати таку її складову як 

зацікавленість. Виховання інтересу до навчального предмета – одне з 
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найважливіших проблем методики. М. Дoбронравов розрізняє різні психологічні 

мотиви, які сприяють підвищенню інтересу до предмета: 1) цікавість матеріалу, 

на якому побудоване навчання; 2) особистість викладача і методичні прийоми, 

що ним використовуються; 3) усвідомлення практичної потреби в знаннях із 

предмета. Серед перерахованих мотивів останній є одним із найпотужніших 

спонукальних стимулів у пізнанні навчальної дисципліни: якщо викладачу 

вдається зацікавити студента, тоді закладаються міцні наукові основи курсу, 

внаслідок чого студент, як прaвило, цікавиться самостійним продовженням 

роботи над предметом, шукає можливості поглиблення отриманих знань, 

результатом чого буде успішна самоорганізація власної навчальної діяльності 

студентом. Однак, щоб стан зацікавленості міг перетворитися у стійкий інтерес, 

його необхідно постійно підтримувати в процесі навчальної діяльності, і на 

цьому шляху можуть виникати різного типу труднощі. Ця проблема вимагає 

ретельного вивчення [3]. 

Сучасні молоді люди мають багато можливостей проводити вільний час, не 

залишаючи домівки, – «сидіння» в смартфонах, перегляди кінофільмів, 

різноманітність комп’ютерних ігор – нашого студента легко відвернути від 

головної мети – вчитися та отримувати перспективну професію, та перетворити 

його в звичайного ледаря, що буде мати два варіанти наслідків: випуск 

некваліфікованого фахівця з поверхневими знаннями чи відрахування 

недбайливого студента та втрата потенційного гарного професіонала [1].  

З 13 березня 2020 року у зв’язку з пандемією коронавірусу усі студенти 

вищої української щколи перебувають на дистанційній формі навчання. Успіх 

їхнього навчання якраз залежить від самоорганізації вивчення нового матеріалу, 

виконання відповідних завдань та, відповідно, одержання оцінки їх знань. 

Сучасних студентів складно залякати аби змусити щось зробити. А ось 

правильно мотивувати на сумлінне ставлення до навчання в умовах карантину 

цілком можливо, хоча і тут виникає проблема  – як працювати віддалено тим, у 

кого відсутній інтернет? Навіть, маючи  бажання, далеко не кожен студент буде 

братися за вивчення дисципліни. Тут велика доля припадає на почуття 
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відповідальності майбутніх спеціалістів, адже при великому бажанні та 

самомотивації, саморганізація може бути впроваджена у виконанні робіт навіть 

рукописного  формату. 

Мотивація досягнення успіху визначає любов і захоплення своєю роботою, 

процесом навчання. Студенти виявляють інiціативу, створюють навколо себе 

творчу пізнавальну атмосферу. Вoни демонструють готовність до успішної, 

результативної навчально-професійної діяльності. 

Допомагає успішному навчанню студентів мотивація самоствердження, 

бажання продемонструвати свої реальнi й можливі досягнення. Вони виявляють 

наполегливість, високу емоційність у ставленні до своїх результатів [3]. 

Географія місць проживання усіх студентів є як сільська місцевість, так і 

великі міста та містечка. Студенти сільської місцевості, на мою думку,  матимуть 

меншу самомотивацію до навчання, адже  у весняний період кожна дитина буде 

намагатися допомогти своїм батькам у присадибному господарстві, що й 

відповідно або займає багато часу, або забирає багато сил. Але, попри це все, 

бажання до навчання все ж таки існує.  

Студенти міст та містечок такими моментами практично не переймаються, 

а тому саме для них самоорганізуватися найпростіше. Самомотивація  зводиться 

до рівня зацікавленості навчальною дисципліною та завдання, які надає 

викладач. Крім того, відносна необмеженість в часі (відсутня тривалість пари), 

піжамне вбрання та вибір комфортного місця для  проведення робіт викликає 

позитивну мотивацію до майбутньої професії. 

Під час дистанційних занять у студентів має виникати потреба у 

самовдосконаленні, самореалізації та самовираженні. Значну роль у формуванні 

цієї потреби відіграє співрoбітництво між викладачем та студентами, а також між 

самими студентами, яке в навчальному процесі на дистанційній формі 

найчастіше відбувається за допомогою діалогу у соціальних мережах та їх 

додатках. 

Слід зазначити, що педагоги та психологи розділяють поняття «успіх» та 

«ситуація успіху» під час навчання. Cитуація успіху – це поєднання умов, що 
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забезпечують успіх, а сам успіх – результат подібної ситуації [2]. З моєї точки 

зору, в умовах карантину завдання викладача – створювати ситуації успіху, а 

завдання студента − скористатися цією ситуацією. Отже, ситуація успіху стає 

умовою переростання негативного ставлення до навчання в позитивне, активне, 

творче. Позитивні емоції породжують почуття вдачі, радість, інтелектуальний 

підйом у процесі розв’язання навчальних завдань, приносять задоволення. У 

студентів виникає бaжання (мотив) виконувати більш складні завдання, і 

одночасно приходить усвідомлення недостатнього рівня своїх знань та умінь – 

результатом цих психічних процесів стає формування стійкої потреби у 

навчанні. 

Якщо студент чітко бачить себе фахівцем своєї спеціальності, то для такого 

суттєвої різниці між очною та заочною формою навчання немає. Однак певні 

практичні навички потрібно набувати на зразках та приладах, яку пізніше 

потрібно буде використовувати у своїй професії. Під час лабораторних робіт 

студенти навчаються працювати з цими засобами. Отримати цей досвід 

виключно дистанційними методами неможливо. 

 Під час дистанційного навчання відсутній візуальний контакт викладача та 

студентів. Хоча за допомогою систем дистанційного навчання можна вести облік 

студентів, які дивляться трансляцію заняття, викладач не може контролювати, 

що всі студенти в цей час уважно слухають, а не займаються своїми справами. 

Тому все залежить в більшій мірі від 

«від особистих зусиль студента». 

Якщо студент поставив собі ціль і він прагне її самостійно досягнути, то для 

нього не буде труднощів у спілкуванні та відсутності цього візуального контакту. 

Хоча деяким студентам через відсутність викладача «над головою», значно 

важче, а дехто взагалі сприймає дистанційне навчання як канікули. Все ж 

доведеться здавати усі лабораторні роботи, проходити тестування та здавати 

екзамени. 

Висновок.  

 Самоорганізація у навчальній діяльності базується на самомотивації, як 
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спрямованій дії особи на актуалізацію бажання та створення енергії для 

виконання обраної цілі. Ступінь навчальної активнoсті студента є наслідком 

сильної або слабкої мотивації навчання. Але педагогам теж необхідно 

мотивувати, а не сказати: «Якщо ти хочеш отримати освіту, ти повинен вчитися». 

У сучасному світі ніхто нічого не повинен, і люди самі часто не знають, що вони 

хочуть. 
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Аннотация. В представленной работе рассматривается вопрос реализации 

дистанционного обучения в период мировой пандемии. В статье обозначены основные 
достоинства и недостатки этого метода обучения. Организация дистанционного обучения 
студентов через Интернет помогает решить проблему доступности образования, а 
аудиторные занятия позволяют проверить глубину понимания, творческую направленность 
и мыслительные способности студента. Анализ опыта практического применения не даёт 
однозначного ответа на эффективность использования данного способа обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, образовательный эффект, 
современные образовательные технологии, дифференцированный подход, 
автоматизированный контроль.   

Abstract. This article deals with the question of the realization of distance learning during the 
global pandemic. It outlines the main advantages and disadvantages of this teaching method. The 
organization of distance learning of students via the Internet helps to solve the problem of education 
affordability, and classroom lessons allow to check the depth of understanding, creative 
purposefulness and mental abilities of a student. The analysis of practical experience does not give 
an unambiguous answer to the effectiveness of using this method of training. 

Key words: distance learning, pandemic, educational effect, modern information technologies, 
individual approach, automatic checkout. 

Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, тема 

дистанционного обучения (ДО) актуальна как никогда. С марта 2020 года все 

вузы страны были вынуждены перейти на ДО.  Но возникает вопрос, оказалась 

ли система образования готовой к переводу всех занятий в дистанционный 

формат, оказались ли студенты и преподаватели готовы к общению только через 

экраны их компьютеров.  

С моей точки зрения, только при умелом и грамотном сочетании 

дистанционных и аудиторных форм обучения, можно достигнуть очень высоких 

результатов. Организация дистанционного обучения студентов через Интернет 

помогает решить проблему доступности образования, а аудиторные занятия 

позволяют проверить глубину понимания, творческую направленность и 
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мыслительные способности студента. Как же при организации обучения на дому 

наладить взаимодействие «преподаватель-студент» для достижения 

максимального эффекта получения знаний? В данных обстоятельствах все 

стороны учебного процесса обязательно должны быть одинаково 

заинтересованы в результатах такой работы. 

Использование современных информационных технологий в учебном 

процессе, с одной стороны, позволяет повысить качество учебного материала и 

усилить образовательные эффекты, поскольку дает преподавателям 

дополнительные возможности для индивидуального, дифференцированного 

подхода к студентам с разным уровнем знания иностранного языка, но, к 

сожалению, очень часто преподавателю отводится лишь роль координатора 

такого процессах [1].  

Во время пандемии для дистанционного обучения используются различные 

системы управления обучением (LMS), но, в основном, они предназначены для 

контроля и управления учебным процессом с большим числом учащихся. 

Системы LMS позволяют студентам просматривать видео, писать эссе, читать 

тексты, письменно отвечать на вопросы по прочитанному или увиденному, 

участвовать в видеоконференциях и выполнять различные тесты. Их общей 

особенностью является то, что они позволяют следить за обучением студентов, 

определять число доступов и время, потраченное обучаемым на выполнение того 

или иного задания курса, но не дают четкую картину владения учащимся 

изученного материала. Простота копирования компьютерных материалов 

приводит к тому, что в студенческой среде формируется база готовых работ, из 

которой студенты, получающие знания в разных группах и у разных 

преподавателей, выбирают нужные материалы.  

Например, сейчас возникает много споров о пользе и вреде тестов в ДО. 

Некоторые преподаватели считают, что тесты не эффективны, поскольку они 

позволяют выявить только поверхностные знания, не определяют творческие 

наклонности студентов, не имеют отсылки к конкретной жизненной ситуации, и 

даже, возможна фальсификация результатов тестирования. Сторонники же 
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тестов говорят, что с их помощью можно быстро опросить большое количество 

студентов, они дают объективную картину знаний по предмету, психологически 

меньше нагружают студентов, нежели устный опрос или письменный экзамен в 

аудитории и поддаются автоматизированной обработке. К тому же, 

автоматизированный контроль позволяет не допустить до зачета/экзамена 

неуспевающих студентов.  

Подводя итоги, хочется сказать, что ДО в современной системе 

образования, необходимо, важно и интересно, но нельзя забывать, что 

компьютерные программы по обучению не способны заменить живого общения 

преподавателя со студентами в аудитории. А эффективность занятий, 

проводимых исключительно в дистанционном формате, подтвердит теперь 

только время. 
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Анотація. Сучасна геополітика значно розширила предмет досліджень, і сьогодні в її 

структуру входять такі наукові субдисципліни, як глобальні дослідження, геоекономіка, 
геоконфліктологія, геоісторія, геоетнополітика, геокультурологія, геоконфесіологія, 
геофутурологія та ін. Вчені виділяють традиційну геополітику, нову геополітику 
(геоекономіку) та новітню геополітику (геофілософію). Геоконфліктологічні студії є 
невід’ємною частиною геополітичних, геоекономічних та геофілософських досліджень. Мета 
цієї статті – проаналізувати структуру сучасної геоконфліктології, описати погляди 
засновників геоконфліктології та сучасних геоконфліктологів на структуру та завдання цієї 
науки. Використовуючи інтегративний підхід, автори роблять висновок про необхідність 
розгляду будь-яких конфліктів у суспільстві з точки зору впливу множинних факторів 
(включаючи невідомий геологічний фактор). 

Ключові слова: геоконфліктологія, конфлікти, невідомий геологічний фактор, агресія, 
конфліктність.  

Abstract. The modern geopolitics has significantly expanded the subject of its research, and 
today its structure includes such scientific subdisciplines as global studies, geoeconomics, 
geoconflictology, geohistory, geoethnopolicy, geoculturology, geoconfessiology, geofuturology, and 
others. Scientists distinguish traditional geopolitics, new geopolitics (geoeconomics) and the latest 
geopolitics (geophilosophy). Geoconflictological studies are an indispensable part of geopolitical, 
geoeconomical and geophilosophycal research. The purpose of this article is to analyze the structure 
of modern geoconflictology, the description of the views of the founders of geoconflictology and 
modern geoconflictologycians on the structure and tasks of this science. Using integrative approache, 
authors conclude on the need to consider any conflicts in society from the standpoint influence of 
plural factors (including an unknown geological factor). 

Key words: geoconflictology, conflicts, an unknown geological factor, aggression, conflictity. 
Вступ. 

Відомо, що сучасна геополітика суттєво розширила предмет своїх 

досліджень, і сьогодні в її структуру входять такі наукові субдисципліни, як 

глобальні дослідження, геоекономіка, геоконфліктологія, геоісторія, 
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геоетнополітика, геокультурологія, геоконфесіологія, геофутурологія та ін. 

Сучасні науковці виділяють традиційну геополітику, нову геополітику (або 

геоекономіку) та новітню геополітику (або геофілософію). При цьому 

традиційна геополітика (як «географічний розум» держави (К. Хаусхофер [10])) 

досліджує військово-політичну потугу різних країн світу з урахуванням 

суттєвого впливу географічних і геологічних чинників у процесі можливого 

завоювання чужих територій та підкорення населення цих країн. Геоекономіка 

зосереджується на вивченні рівнів економічного розвитку різних країн світу з 

опорою на їхнє географічне положення, кліматичні особливості, культурно-

історичний розвиток тощо [11]. Геофілософія досліджує відносини як між 

державами, так і між цивілізаціями (базуючись на уявленнях про множинність 

світів) та сприяє подоланню обмеженості традиційного географічного й 

економічного детермінізму в геополітиці за рахунок розширення базових 

чинників (враховуючи не тільки військову й економічну потугу, а й 

ментальність, національний характер і силу духу відповідних народів), які 

визначають різнопланові дії держав у міжнародних відносинах. Геофілософія є 

теоретико-методологічною основою сучасної геополітики держав в умовах 

глобалізації, вона формується на стику політичної філософії, політології, 

економіки, культурології, етнології, геології та географії [3]. Дуже важливим є 

те, що геоконфліктологічні студії поступово стають невід’ємною частиною 

геополітичних, геоекономічних та геофілософських досліджень.  

Основний текст. 

Ще мислителі Стародавнього світу помітили природний зв’язок між 

рішеннями й діями правителів та характеристиками того географічного простору 

Землі, на якому розгорталась їхня діяльність [4]. Давні полководці також дуже 

добре знали, що перед тим, як здійснювати будь-які військові операції, треба 

пізнати особливості рельєфу певної місцевості, специфіку рослинності, клімату, 

наявність і характер водних об’єктів тощо. У середині ХVIII ст. французький 

економіст і філософ Анн Робер Тюрго відзначив наявність зв’язків між фізико-

географічними, культурно-географічними чинниками та політичними 
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процесами. На становлення сучасної геоконфліктології вплинули також 

концепції німецького вченого Фрідріха Ратцеля, шведського науковця Рудольфа 

Челлена, німецького вченого Еріха Обста та багатьох інших дослідників [4].  

Ф. Ратцель дійшов до висновку, що для вивчення й розуміння соціумів 

різних країн варто враховувати не тільки «ґрунт», але й «кров», а отже, необхідно 

використовувати не лише географічні дані, а й етнографічні, історичні, 

антропологічні та культурологічні. Окрім цього, потрібно враховувати 

характеристики геосфери, гідросфери й атмосфери [4]. У книзі Ф. Ратцеля 

«Politische Geographie» (1897) розвивається поняття «життєвого простору», яке 

пов’язує культурне зростання держави з її територіальною експансією. 

Під впливом книги Ф. Ратцеля «Політична географія» Р. Челлен увів у 

науковий обіг поняття «геополітика», а також продовжив і розвинув 

геополітичні розробки Ф. Ратцеля, застосовуючи їх до вивчення особливостей 

різних держав. Він звернув увагу на основні п’ять аспектів: територію, 

економіку, людей, суспільство та уряд, з якими пов’язані п’ять наукових 

дисциплін, що досліджують ці аспекти: геополітика (наука про державу як 

географічний об’єкт), економічна політика (наука про національну економіку 

певної держави), демографічна політика (наука про населення певної країни), 

соціальна політика (наука про суспільство певної держави), силова політика 

(наука про владу, в якій держава виступає як система панування, контролю й 

застосування сили) [4]. 

Е. Обст структурував світ, враховуючи, у першу чергу, територію, зайняту 

колоніальними державами. В результаті у нього з’явилась картина, яка 

характеризує розподіл території та населення Землі між великими державами. 

Сучасна геополітика почасти продовжує цю традицію і дотримується думки Е. 

Обста про диференціацію світу за зонами впливу провідних держав.  

Б. Ісаєв та І. Ігнатьєва підкреслюють, що сучасний світ тепер поділяється 

між великими державами не тільки за сферами (політичною, економічною, 

військовою, культурною), але й за субсферами. Зокрема, у політичній сфері 

розрізняються підсфери внутрішньої та зовнішньої політики, в економічній 
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сфері – підсфери виробництва, фінансів, торгівлі, енергетики, транспорту, 

туризму і т.д., у сфері культури – підсфери мистецтва, спорту, моди і т.д. [2]. 

Сучасна геополітика відповідно, включає (окрім класичних середовищ геосфери, 

гідросфери й атмосфери) підводне середовище, простір і віртуальні середовища 

Інтернету, радіо, телебачення, друкованих матеріалів тощо [2]. Звичайно, що в 

процесі ускладнення життя людства, можлива поява й інших сфер та субсфер.  

Всі ці нюанси проявляються і в структурі геоконфліктології, яка сьогодні 

вважається науковою дисципліною, що виникла на перетині політології, 

конфліктології та географії. Але ще у ХХ ст. геоконфліктологія розглядалась як 

складова частина або політології, або соціології, або географії. Тільки на початку 

XXI ст. ця сфера знань була виділена в самостійну наукову дисципліну.  

На становлення й розвиток геоконфліктології вплинули Ф. Бродель, І. 

Валлерстайн, Х. Маккіндер, М.Г. Маршалл, А. Мехен, Г. Моргентау, К. 

Хаусхофер, Н.Дж. Спікмен та ін. [11; 12]. Отже, сучасна геоконфліктологія 

досліджує сукупність географічних, геологічних, політичних та інших чинників, 

які впливають на виникнення, розгортання і наслідки політичних, військових та 

інших територіальних конфліктів. Предметом геоконфліктологіі є виявлення й 

аналіз передумов, причин та чинників геопростору, які обумовлюють 

можливість виникнення та характер політичних і військових конфліктів, а також 

особливостей розгортання геоконфліктних ситуацій. Структура сучасної 

геоконфліктології поки що обмежується поділом на теоретичну й прикладну. 

Теоретико-методологічні засади й завдання геоконфліктології розробляють А. 

Денісенцев, Д. Заяц, І. Ігнатьєва, Б. Ісаєв, А. Крамаренко, А. Кротов, Н. 

Мироненко, А. Полєтаєв, А. Степанов, О. Тинянова, Р. Туровский, О. Федоров 

[2; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Соціально-філософські аспекти геоконфліктології 

досліджують Массімо Каччарі, Йоель Регев, Оксана Тимофеєва, Олег Хархордін 

та інші науковці, які працюють також у галузі геофилософії. 

Надзвичайно цікавим напрямком сучасних геоконфліктологічних 

досліджень є вивчення впливу геологічних чинників на конфліктність людини і 

соціуму [6; 7; 8; 9]. Зокрема, О. Тинянова розглянула зв’язок між руйнівними 
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масовими діями у Старому Світі у 2005–2013 рр. і посиленням сейсмічної 

активності та її перенесенням глобальними лініями північ-південь і широтами 

[6]. У працях О. Федорова [7; 8; 9] було показано, що на поведінку людей і 

соціальних систем має великий вплив «невідомий геологічний фактор», який діє 

в геологічно активних районах (тобто в районах розігрітої мантії в зонах 

диз’юнктивних (розривних) порушень, областях вулканізму, областях високої 

сейсмічності, областях рифтогенезу), адже підвищена температура мантії 

свідчить про активність геологічних процесів. Вплив «невідомого геологічного 

фактора» призводить до активізації і збудження людей, робить їх легко 

навіюваними, агресивними, емоційними, схильними до жорстокості, до 

захоплення «великими ідеями» і до боротьби за поширення «великих ідей» (цей 

вплив може також підсилювати творчі здібності людей). Було проведено 

зіставлення Карти розподілу найбільш геологічно активних областей Землі з 

Картою просторового розподілу областей з найбільшим числом озброєних 

конфліктів (1945–2011 рр.), представлених у базі даних М.Г. Маршалла). База 

включає 326 конфліктів з числом загиблих понад 500 осіб. У ній враховані тільки 

загиблі безпосередньо в конфліктах («directly-related» deaths), усього в 326 

конфліктах загинуло бл. 25 700 000 осіб. Порівняння карт показало, що області з 

найбільшим числом збройних конфліктів у 1945–2011 рр. розташовуються в 

геологічно активних районах. Це: Балкани, Кавказький регіон, Афганістан, 

Пакистан, район Палестини, В’єтнам, Ефіопія, Ємен, Руанда-Бурунді-Уганда, 

Центральна Америка. Ці ж райони упродовж усієї Світової історії були центрами 

збройних конфліктів. У збройних конфліктах, що відбувались в зазначених 

районах, загинуло бл. 14 500 000 осіб., що становить 57% від числа всіх загиблих 

у 1945–2011 рр. Характерно, що військова активність у зазначених областях не 

пов’язана безпосередньо з етнічними та релігійними особливостями населення 

[7; 8; 9]. О. Федоровим було показано, що з геологічно активними областями 

збігаються райони, в яких постійно відбуваються великі збройні конфлікти 

(конфлікти з числом загиблих понад 100 000 осіб в одному конфлікті). Отже, у 

геологічно активних районах на людей діє невідомий геологічний фактор, який 
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робить людей агресивними, збудливими, навіюваними, тобто сприйнятливими 

до дестабілізуючих впливів. Люди стають жорстокими і мстивими, прагнуть 

воювати «за ідею», «з почуття ненависті», «з почуття помсти». Це дозволяє 

організаторам війн легко створювати тут збройні зіткнення [8]. 

Висновки. 

Наявність об’єктивного взаємозв’язку між виникненням конфлікту і його 

характером, з одного боку, та географічним місцем розташування зони 

конфлікту, з іншого, викликало появу цікавих геоконфліктологічних досліджень. 

Але застосування інтегративного підходу передбачає необхідність розгляду 

будь-яких конфліктів у суспільстві з точки зору впливу множинних факторів, 

включаючи й так званий «невідомий геологічний фактор». Окрім цього, 

конфліктизаційні процеси, які впливають на життя суспільства, не є абсолютно 

стихійними у своєму розгортанні [1]. Вони майже завжди є чутливими до 

певного організуючого начала. Відповідно до цього, будь-який конфлікт, як 

процес специфічних відносин між соціальними суб’єктами, є керованим. 
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Аннотация. В работе рассматривается структура вещного мира, функционирования 
его доминант, а также способов передачи исторической действительности Петербурга 
1910—1920-х гг. в рассказе Е. Замятина «Пещера». Анализ рассказа с этой точки зрения 
выявляет динамичность взаимодействия вещи и человека. Исследование отдельных деталей 
«вещного мира» произведения, его «вещного кода», дает возможность выявить важные 
особенности «метафизической» концепции писателя и своеобразие его творчества. 

Ключевые слова: функционирование вещи, вещный мир, чугунная печка, Замятин, 
пещера. 

Abstract. The paper explores the structure of the world of things, the functioning of its 
dominants, ways to convey the historical reality of St. Petersburg in the 1910—1920s. in the story 
“Cave” of E. Zamyatin. Analysis of the story from this point of view reveals the dynamism of the 
interaction of thing and character. The study of the separate details of the “the world of things” in a 
story, its “code of things”, makes it possible to identify important features of the “metaphysical” 
concept of the writer and the peculiarity of his writing in general. 

Key words: functioning of a thing, the world of things, cast iron stove, Zamyatin, cave. 
Вступление. 

В настоящее время проблема вещи рассматривается как одно из важных 

направлений в изучении литературы. А. П. Чудаков считает, что вещи как 

необходимому элементу художественного произведения свойственны 

характеристики персонажа. 1  Петербургский рассказ Замятина «Пещера», для 

которого характерна значительная детальность в представлении 

художественного мира, как никакой другой подходит для анализа с этой точки 

зрения.  

В рассказе «Пещера» Замятин показывает экстремальные обстоятельства 

петербургской жизни в начале советского периода, сосредоточиваясь на теме 

гибели и болезни города, посредством приема гротеска. Авторская, критическая 

по отношению к происходящему, позиция проявляется прямо в изображениях 

самих жизненных ситуаций, в которых оказываются его герои, а опосредованно 

                                                 
1 Чудаков А. П. Предметный мир // Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и 
утверждение / гл. ред. А. В. Жикаренцев. СПб.: Азбука, 2016. С. 149. 
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— в описаниях среды: в конфликтных обстоятельствах уничтожаются 

привычные моральные ценности. 

Изображение вещей в художественном тексте тесно связано с развитием 

отношения человека к вещам в реальности, так что наблюдение над эволюцией 

вещного мира в литературных произведениях позволяет исследовать духовную 

и материальную жизнь человека и отношение человека к миру. Вещь — 

«микрокосмос», созданный для того, чтобы делать макрокосмос конкретным и 

понятным. 

Основной текст.  

Вещный мир, по мнению Топорова, делится на три круга: одежда, вещи 

«первой необходимости» и «среда обитания».2Все три упомянутые 

«пространства» обнаруживаются и в вещном мире рассказа «Пещера». Рассказ 

начинается с описания природного мира, окружающего человека, неизменно 

холодного и темного: «Ледники, мамонты, пустыни». В таком неблагоприятном 

окружении особую роль приобретает жилище, которому, казалось бы, надлежит 

быть, напротив, теплым и уютным. Однако Замятин обманывает читательские 

ожидания, трансформируя привычный образ дома. 

В начале рассказа «Пещера» автор изображает «ночные, черные, чем-то 

похожие на дома, скалы» (С. 541).3 Замятин создает эффект обманутого 

ожидания через сравнение домов со скалами. Внешний, рукотворный 

окружающий мир тоже метафорически преобразуется. Между домами-скалами в 

«Пещере» проходит «каменная тропинка», на которой ветер «раздувает белую 

снежную пыль» (С. 541). Вслед за домами и улицами в рассказах возникают 

комнаты-пещеры, где живут пещерные люди. 

Таким образом, если суммировать сказанное, географически одними из 

наиболее значимых вещей в окружающем пространстве петербургского рассказа 

                                                 
2 Топоров В. Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина) // Миф. 
Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное / под ред. В. 
П. Руднев. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 62. 
3 Все цитаты из названного рассказа Е. Замятина даются по изданию: Пещера // Замятин Е. И. 
Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. Уездное / вст. ст. С. С. Никоненко. М.: Русская книга, 2003. Далее при 
цитировании в скобках в тексте работы указываются только страницы. 
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Замятина оказываются фигурально трансформированные образы дома (скала), 

комнаты (пещера), улицы (тропинка), а также фрагментированная, не 

показываемая в целостности, «фасадная» архитектура. 

От дома-скалы и тропинки автор переходит к квартире-пещере, 

включающей «пещерные» кабинет, столовую и спальню Мартина и Маши. На 

фоне сильного зимнего ветра, который сравнивается с ревом мамонта, «пещера-

спальня» по контрасту с остальными комнатами петербургской квартиры 

кажется пещерным людям самым надежным убежищем: «…и надо всякую ночь 

переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже; и надо все больше 

навертывать…» (С. 541). Это их последнее, несмотря на кажущуюся 

бесконечность, пристанище от холода: «пещерные люди отступали из пещеры в 

пещеру. На покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на 

Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было 

некуда; тут надо было выдержать осаду — или умереть» (С. 541). 

Камень, как мы видим, представлен у Замятина как особо важный материал 

вещного пространства Петербурга. В рассказе «Пещера» дома-скалы, «каменная 

тропинка», квартиры-пещеры и пещерная спальня соединяются в едином 

суженном окружающем пространстве вещного мира, где на первый план 

выступает тема холода, голода и темноты, «отменяющие» цивилизацию в 

Петербурге двадцатых годов. Природный, внешний мир Петербурга предстает 

опасностью, пространство вещей — убежищем, а его обитатели — искателями 

убежища в безвыходной ситуации. 

Второе, интерьерное, пространство вещного мира у Замятина связано с 

бытом персонажей: мебель, посуда, инструменты... Причем предметы быта, 

характерные для нормальной жизни — «никелированные решетки кроватей», 

стулья, шкафы, шифоньер... — здесь нарочито соседствуют с явно инородными, 

привнесенными хаосом революции. Инородные предметы на сюжетно-

описательном уровне подкрепляют фигуративную трансформацию 

цивилизованного пространства в архаическое. Интерьерные вещи, имеющиеся 

«в пещерной петербургской спальне» Мартина и Маши, раскрывают их 
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состояние в тяжелой жизненной ситуации. Взгляд автора превращает бытовое 

пространство героев в подобие известного сюжета: «в Ноевом ковчеге: потопно 

перепутанную чистые и нечистые твари» (С. 541). Такое сближение 

подчеркивает и возвышает беспорядочную обстановку в доме героев, 

которая также наблюдается в Петербурге, именно после «потопа», то есть после 

революции.  

Это пространство по строено вокруг «чугунной печки», вокруг которой 

происходит «разупорядочение» остальных вещей. Печка же как «пещерный бог» 

занимает центральное место и в душе «пещерных людей» Петербурга. 

Способствует этому тема постоянного холода. Сжатие материального 

пространства и душевное угнетение приходят к конфликту. Источником 

конфликта является «чугунный бог», к которому сводятся холода и тепла.  

Более того, «чугунный бог», обладающий чертами человека, является 

наблюдателем за движением сюжета. В нем можно выделить три 

жертвоприношения. Замятин использует олицетворение. Вот некоторые 

примеры. О печке Замятин пишет: «бог съеживался» (С. 542), «набил брюхо» (С. 

544–545), «пожирая <...> бумагу писем» (С. 548), «мурлыкал» (С. 548), 

«задремывает» (С. 549). Это внешние жесты вещей, которые вместе с тем 

психологичны: «бог <печка> милостиво загудел» (С. 544), «равнодушно 

задремывает» (С. 549). 

Кроме категорий мебели, посуды и бытовых инструментов, в тексте 

присутствуют и другие вещи, отсылающие к интерьерному пространству, — 

если можно так выразиться, «культурные»: «красного дерева письменный стол», 

«книги», «Скрябин опус 74», рояль, бумаги, письма, «деревянный конек — 

пепельница», «пианино в чехле» и им подобные. Если «привычные» вещи 

принять за норму, инородные предметы интерьера, отсылающие к состоянию 

«дикости», образуют сниженный уровень создаваемого Замятиным 

пространства, а «культурные», ассоциирующиеся с жизнью героев на духовном 

уровне, то есть образуют высший уровень. 

«Культурные вещи» в замятинском тексте тоже несут в себе целый 
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комплекс смыслов, и не только позитивных. 

По признанию Скрябина, опус 74 отсылает к смерти, в нем находят себя 

«смерть и любовь...»4 Получается, что скрябинский опус 74, созданный в 1914 

году, тоже содержит намек на общую тему произведения Замятина. Таким 

образом, нарушение пространственно-временной структуры текста, 

сопровождаемое тонкими интертекстуальными и даже интермедиальными 

отсылками, помогает усилить представление о холоде и голоде петербургской 

жизни, предвосхищая финал. Два мира — пещерный и петербургский — 

находятся в контрастном состоянии, и одновременно неразрывно соединяются в 

описаниях вещей. Такое вещное пространство, придающее символическую 

значимость визуальной образности, требует от читателя знания быта и 

культурной жизни петербуржцев данного времени. 

Повторяющийся мотив смерти в образе вещи, опус и флакончик с ядом, 

переплетается с желанием Мартина и Маши покончить жизнь самоубийством. 

Получается, что и в этом отношении, обеспечивая культурологическую 

функцию, интерьерное пространство петербургского рассказа Замятина 

представляет собой микрокосмос объединяющийся с целым замятинского 

Петербурга. 

Третье пространство, портретное, если говорить о вещах, формируется 

одеждой персонажей и прочими аксессуарами. В нем тоже перемешаны 

нейтральные, сниженные и возвышенные вещи или, точнее, наименования 

вещей. Пальто, боты, шуба, — нейтральны, привычны; шкуры, лохмотья, шинель 

— напоминают о хаосе революции и, соответственно, о дикости и даже 

«животности». 

Портретные вещи в замятинском рассказе выступают как своеобразная 

внешняя оболочка персонажей, с помощью которой осуществляется 

«коммуникация» между образом персонажа, его человеческой душой, и 

читателем. Вещи в портретном пространстве выполняют как естественную для 

них функцию защиты от внешнего пространства, так и передают черты психики 
                                                 
4 Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М.: Классика-ХХI, 2000. С. 314. 
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персонажей. 

Отметим важную общую черту портретного пространства замятинского 

вещного мира — «овеществление» человека. Овеществление выражено в образе 

Мартина. Жесты Мартина механизированы и автоматичны: «Механические руки 

и ноги. Поднимать и опускать их — нужно какими-то цепями, лебедкой, как 

корабельные стрелы, и вертеть лебедку — одного человека мало: надо троих. 

Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться чайник, 

кастрюльку...» (С. 547). 

Приведенное описание тела-механизма появляется в тексте после эпизода 

кражи дров у соседа, так что можно заключить, что не только давление холода и 

голода, но и большое психологическое давление материализованы в форме 

физической тяжести и сопротивления среды. Непонимание и жалобы жены 

становятся последней «каплей» отчаяния, переполняющей «чашу» души 

Мартина: «...все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то 

блока, стрела-рука — ухнула внизу...» (С. 547). Таким образом, механические 

признаки во внешности человека отражают его психические изменения, 

раскрывают личностные конфликты в состоянии безысходности. 

Заключение и выводы. 

Подводя итоги работы, можно предложить следующие выводы о специфике 

вещного мира в рассказе «Пещера» Замятина. Петербургский вещный мир, 

созданный писателем, легко разделяется на пространство окружающее, 

интерьерное и портретное, которые, однако, тесно между собой связаны. 

Предметы, существующие в пространстве Петербурга, с одной стороны, 

включены в реальный исторический контекст, а с другой — развивают 

традиционные петербургские темы мистичности, хаоса и бреда города, 

воплощающиеся в специфическом изображении архитектурных, интерьерных и 

портретных деталей. 

Важное значение в замятинской поэтике вещи играют приемы 

«овеществления» человека и «очеловечивания» вещи. Превращение персонажей 

в вещи отражает динамичные изменения психики человека и влияние бредового 
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мира на личность. Действия человека в таком мире приобретают механический 

характер. 
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