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Abstract 

The study of the influence of the cenosis density of soybean varieties of different ripeness groups on the 

indicators of water consumption and grain yield has been carried out. The relationship between the indicators of 

water consumption and the yield of soybean grain under drip irrigation in the arid steppe of Ukraine has been 

investigated. 
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Introduction. Drip irrigation is a method of sup-

plying water with the simultaneous introduction of 

herbicides, pesticides and growth-regulating agents 

into the root system of plants, which makes it possible 

to reduce their consumption. At the same time, there is 

a decrease in material costs for technical measures, 

weed control. Drip irrigation involves the use of a drip 

dispenser that irrigates the roots drop by drop. Wells 

and open reservoirs can be used as a source of drip irri-

gation. 

The first drip dispenser was created in Israel in 

1959 by Simcha Blass at Kibbutz Hatzerim. The drip 

irrigation system became quite successful and later ap-

peared in Australia, North and South America in the 

late 1960s. In the early 1960s, the first drip tape ap-

peared in the USA thanks to Richard Chapin (the first 

system was applied during 1964). Further moderniza-

tion of drip systems was reduced to reducing the finan-

cial costs of installing the system, and to reducing the 

problems associated with clogging of dispensers and 

supply pipes [1]. 

For effective crop yields, it is important to observe 

the correct irrigation regime. The water regime of the 

soil has a great influence on the productivity indicators 

of various crops. Thus, the lack or excessive moisture 

of the soil negatively affects the state of the water-phys-

ical properties of the soil. At the same time, the position 

of irrigated lands deteriorates when taking into account 

ecological and reclamation factors [2, 3]. 

When conducting a study for the entire growing 

season, it is impossible to allow a decrease in moisture 

in the active soil layer to wilting moisture, that is, in 

order to obtain high and stable plant productivity, it is 

necessary to maintain a predetermined lower soil mois-

ture threshold before irrigation [4]. 

Analyzing the results of the research of various au-

thors, it can be noted that the experiments on the effec-

tiveness of the use of drip irrigation in the cultivation 

of soybeans are very limited. At the same time, a num-

ber of authors believe that in the production of soybeans 

for seeds, it is necessary to differentiate the soil mois-

ture regime during the growing season of plants. This 

is due to the fact that plants, depending on the phase of 

development, receive the required different amount of 

moisture. As a result, water is saved per unit of produc-

tion, and the productivity of plants increases [5-7]. 

At present, many scientists who have dealt with 

the irrigation regime of various agricultural crops be-

lieve that the lower limit of soil moisture should not de-

crease below 65-75% of the lowest moisture capacity 

(HB). With such a decrease, capillary rupture occurs. In 

addition, it should be taken into account that the lower 

limit of soil moisture depends on external conditions 

and biological characteristics of plants [8]. 

With drip irrigation, the peculiarity of soil mois-

tening to the optimum value also depends on the 

growth, development and growing conditions of soy-

beans for grain. 

At different stages of development, soybean with 

drip irrigation uses the greatest amount of moisture for 

transpiration from the surface of plants and soil evapo-

ration. Thus, the total water consumption is an indicator 

of the water demand of soybeans [9]. 

In general, in certain soil and climatic conditions, 

when designing the irrigation regime for agricultural 

crops, the output values are the total water consump-

tion. So, during the growing season of plants, the aver-

age daily water consumption, based on temperature in-

dicators, can vary in different ways [10]. 

A plant, like any living organism, consists mainly 

of water. This is the foundation of all physiological and 

biochemical processes in plant cells. Therefore, a de-

crease in water consumption determines the lack of the 

presence of saline in plant tissues. As a result, these 

processes can be completely suspended or slowed 

down [11]. 

The rate of water consumption is determined by 

water consumption for the full growing season - this is 

a quantitative indicator of water consumption [12]. 

The indicator of the total water consumption of 

various agricultural crops - the value is quite variable, 

it is influenced by agro-ecological and soil cultivation 

technology. Its main component is transpiration - the 
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extraction of water by plant roots from the soil and its 

further evaporation [13]. 

It should be noted that the water consumption of 

soybeans has been little studied. This is explained by 

the fact that a guaranteed stable yield of soybean grain 

for seeds during the entire growing season can be ob-

tained only if the necessary moisture supplies to the 

plants. 

Materials and methods. The studies were carried 

out in accordance with the thematic research plan of the 

Kherson State Agrarian and Economic University on 

the assignment "Implementation of the technology for 

the cultivation of basic agricultural crops." Field exper-

iments were carried out at the Sivashskoye agricultural 

firm of the Novotroitsk district of the Kherson region, 

located in the agroecological zone of the arid steppe 

(GTKV-IX = 0.46-0.60) within the range of the 

Kakhovka irrigation system. The object of the research 

was the soybean varieties of the Institute of Irrigated 

Agriculture of the NAAS of various ripeness groups: 

early ripening - Monarch, Diona; mid-early - Aratta, 

Sofia; medium ripe - Danae, Svyatogor. In the experi-

ment, various seeding rates were used: 300, 500, 700, 

900, 1100 thousand plants per 1 ha. 

Soil moisture was determined by the thermostat-

weight method in four repetitions of the experiment. 

Soil samples were taken layer by layer every 10 cm to 

a depth of 0-50 cm after 5 days when determining the 

timing of irrigation and 0-100 cm to calculate the total 

water consumption of corn. 

The total water consumption of soybeans for indi-

vidual interphase periods and for the entire growing 

season was determined by the water balance method ac-

cording to the formula: 

 
κ

W
h

WOME  , where 

Е - total water consumption for the billing period, 

m3 / ha; 

M - irrigation rate, m3/ha; 

О - precipitation for the period, m3/ha; 

Wh - moisture reserve in 0-100 cm soil layer dur-

ing sowing, m3/ha; 

Wk - moisture reserve in 0-100 cm soil layer dur-

ing harvesting, m3/ha. 

The accounting of precipitation was carried out ac-

cording to the data of the agrometeorological station 

"Askania Nova", with the correction of their amount in 

accordance with the indicator of the field rain gauge, 

which was installed directly on the experimental sites. 

The water consumption coefficient was deter-

mined by the formula: 

У

E
KE  , where 

Where, KE is the coefficient of water consumption 

during the growing season, m3/t; 

Е - total water consumption, m3/ha; 

B - grain yield, t/ha. 

The calculated value of the irrigation rate M, can 

be determined by the formula of A. N. Kostyakov [14]: 

M = 100 x v x h x (нв - ф ), where: 

M - irrigation rate, m3/ha; 

v – is the bulk density of the soil, t/m3; 

h – is the depth of the moistened soil layer, m; 

нв - soil moisture, respectively HB, % of the mass 

of dry soil; 

ф - actual soil moisture before irrigation, % of dry 

soil mass. 

The results of the yield accounting were processed 

by methods of variance, correlation and statistical anal-

ysis using a personal computer and the MS Office “Ex-

cel” and “Agrostat” software and information complex 

[15, 16]. 

The goal is to scientifically substantiate the ele-

ments of soybean cultivation technology to optimize 

the total water consumption and increase productivity 

in the Southern Steppe of Ukraine using drip irrigation. 

Results and its discussion. Our observations dur-

ing 2018-2020. showed that the total water consump-

tion of soybean crops varied depending on all the fac-

tors studied in the experiment (Table 1). 

 

Table 1. 

Total water consumption of plants of soybean varieties and components of its balance under drip irriga-

tion (average for 2018-2020) 

Plant density, thousand 

plants / ha 

Total water 

consumption, 

m3 / ha 

Components of the balance of water consumption 

used moisture 

reserve 

active layer 

soil 

rains irrigation rate 

m3 / ha % m3 / ha % m3 / ha % 

early ripening varieties 

300 4977 548 11,0 1579 31,7 2850 57,3 

500 4996 567 11,3 1579 31,6 2850 57,0 

700 5004 575 11,5 1579 31,6 2850 57,0 

900 5018 589 11,7 1579 31,5 2850 56,8 

1100 5039 610 12,1 1579 31,3 2850 56,6 

group average 4963 578 11,5 1579 31,5 2850 56,9 

medium early varieties 
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300 5874 645 11,0 1579 26,9 3650 62,1 

500 5884 655 11,1 1579 26,8 3650 62,0 

700 5891 662 11,2 1579 26,8 3650 62,0 

900 5896 667 11,3 1579 26,8 3650 61,9 

1100 5899 670 11,4 1579 26,8 3650 61,9 

group average 5889 660 11,2 1579 26,8 3650 62,0 

medium ripe varieties 

300 6595 680 10,3 1665 25,2 4250 64,4 

500 6600 685 10,4 1665 25,2 4250 64,4 

700 6610 695 10,5 1665 25,2 4250 64,3 

900 6625 710 10,7 1665 25,1 4250 64,2 

1100 6630 715 10,8 1665 25,1 4250 64,1 

group average 6612 697 10,3 1665 25,2 4250 64,4 

 

On average, over three years of research, it was 

found that during the growing season from sowing to 

full ripening of soybeans, the total water consumption 

in the study areas with drip irrigation increases with an 

increase in the growing season of varieties. 

Based on the experimental options, the total water 

consumption for early ripening varieties is on average 

4963 m3/ha, for medium early varieties - 5889 m3/ha. 

The maximum amount of moisture was consumed by 

soybean plants in the options for sowing medium ripe 

soybean varieties on average - 6612 m3/ha. 

Based on the data obtained, it can be observed that 

the longer the growing season, the higher the share of 

the irrigation rate in the structure of total water con-

sumption. So, during the growing season of early rip-

ening varieties, the share of the irrigation rate in the 

structure of total water consumption was 56.9%, mid-

early - 62.0%, mid-ripening - 64.4%. Increasing on av-

erage over the years of research from 2850 m3/ha to 

4250 m3/ha. 

The share of participation of the value of soil 

moisture reserves in the structure of total water con-

sumption in comparison with the irrigation rate has the 

opposite tendency. Consequently, the share in provid-

ing plants with water mainly depends on the adopted 

irrigation regime. Analyzing the data obtained, it can be 

noted that the maximum use of productive reserves of 

soil moisture, with a soil moisture content of 80% HB, 

depending on the research options, varies on average 

from 548 m3/ha (in early ripening varieties with a sow-

ing density of 300 thousand plants/ha) to 715 m3/ha (for 

mid-season varieties with a seeding density of 1100 

thousand plants/ha). In general, in the structure of total 

water consumption, the share of soil moisture reserves, 

depending on the year of study and on the variants of 

the experiment, varies from 10.3 to 12.1%. 

Under irrigation conditions, the total water con-

sumption of soybeans during the growing season is due 

to vegetative irrigation, productive moisture reserves in 

the soil, and effective precipitation. 

The effectiveness of the irrigation regime of any 

crop is established by such indicators as the coefficient 

of water consumption, as well as the size and quality of 

the crop. 

According to the ratio of indicators of total water 

consumption and yield of soybean varieties, the coeffi-

cients of water consumption of crops of soybean varie-

ties of different ripeness groups at different cenosis 

density were calculated (table 2). 

Table 2 

Water consumption coefficient and average evapotranspiration of soybeans under drip irrigation (average 

for 2018-2020) 

Varieties 

Plant density, 

thousand 

plants/ha 

Grain yield, 

t/ha 

Water consumption 

coefficient, m3/t of grain 

Average 

evapotranspiration, 

m3/day 

Dione 

300 2,44 2039,8 46,1 

500 2,60 1921,5 46,3 

700 2,82 1774,5 46,3 

900 2,94 1706,8 46,5 

1100 2,56 1968,4 46,7 

Monarch 

300 3,47 1434,3 45,2 

500 3,53 1415,3 45,4 

700 3,62 1382,3 45,5 

900 3,85 1303,4 45,6 

1100 3,51 1435,6 45,8 

average for the group of early 

maturing 
3,13 1638,2 

45,9 
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Aratta 

300 4,49 1308,2 49,4 

500 4,76 1236,1 49,4 

700 4,92 1197,4 49,5 

900 4,85 1215,7 49,5 

1100 4,51 1308,0 49,6 

Sofia 

300 4,37 1344,2 48,5 

500 4,69 1254,6 48,6 

700 4,85 1214,6 48,7 

900 4,78 1233,5 48,7 

1100 4,43 1331,6 48,8 

average for the group of mid-

early 

4,66 1264,4 49,1 

Danae 

300 5,39 1223,6 51,1 

500 5,42 1217,7 51,2 

700 5,31 1244,8 51,2 

900 5,25 1261,9 51,4 

1100 4,75 1395,8 51,4 

Svyatogor 

300 5,38 1225,8 50,3 

500 5,49 1202,2 50,4 

700 5,35 1235,5 50,5 

900 5,27 1257,1 50,6 

1100 4,77 1389,9 50,6 

average for the group of medium 

ripe 

5,24 1265,4 50,9 

LSD 05 , t/ha  А – 0,12–0,15; В – 0,14–0,16; С – 0,11–0,15 

 

According to factor A (variety), the highest water 

consumption coefficient, on average over the years of 

research, was observed in the early ripening variety 

Diona - 2039.8 m3/t with sparse sowing. The minimum 

value of the water consumption coefficient was shown 

by the mid-early variety Aratta, which used irrigation, 

soil and rain water most efficiently - 1197.4 m3 of water 

per one ton of grain with a plant density of 700 thou-

sand plants ha. 

The coefficient of water consumption of early ma-

turing soybean varieties is significantly higher than for 

medium early varieties - 1638.2 m3/t, which is 373.8 

m3/t or 29.5 % more than the coefficient of water con-

sumption of medium early varieties. 

The indicators of the coefficient of water con-

sumption of soybean varieties indicate an increase in 

the amount of moisture used for the formation of 1 ton 

of grain on drip irrigation in case of violation of the op-

timal density of plant cenosis, which depends on varie-

tal characteristics and ripeness group. Plants of the mid-

dle early group of varieties use moisture most effi-

ciently. 

In order to effectively plan irrigation with the nec-

essary hydronic module of the irrigation system, it is 

necessary to take into account the average daily evapo-

transpiration. Evatranspiration is the total amount of 

water consumed by a plant, including evaporation from 

the soil surface and transpiration of water by plants un-

der the influence of air and soil temperature, air humid-

ity, solar radiation, wind, and the phase of plant devel-

opment. 

The maximum average value of the average evap-

otranspiration, according to factor A - 51.4 m3/day was 

determined for the Danae variety, the minimum value 

for the Monarch variety - 45.2 m3/day. For factor B 

(plant density), the maximum value of the average 

evapotranspiration was observed at a density of 1100 

thousand plants/ha, the minimum at a density of 300 

thousand plants/ha. On average for ripeness groups, the 

minimum average evapotranspiration was observed in 

medium early varieties on average over three years - 

45.9 m3/day. 

In the conditions of the arid steppe of Ukraine, for 

the rational use of natural resources and the production 

of high-quality soybean grain on irrigated lands within 

3-5.5 t/ha, it is important to adjust the elements of the 

cultivation technology for each variety, taking into ac-

count the response to artificial moisture, plant density. 

To obtain the maximum yield when growing early rip-

ening varieties of Dion, Monarch, it is necessary to 

form a plant density at the level of 900 thousand 

plants/ha; mid-early Aratta, Sofia - 700 thousand 

plants/ha; medium ripe Danae, Svyatogor - 500 thou-

sand plants/ha. This plant density allows the most eco-

nomical use of irrigation water for the formation of the 

maximum grain yield of soybean varieties of different 

ripeness groups. 

Conclusions. It was found that during the growing 

season from sowing to full ripening of soybeans, the to-

tal water consumption in the study areas with drip irri-

gation increases with an increase in the duration of the 

growing season of soybean varieties. 

The total water consumption for early ripening va-

rieties is on average 4963 m3/ha, for medium early va-

rieties - 5889 m3/ha. The maximum amount of moisture 

was consumed by soybean plants in the options for 

sowing medium ripe soybean varieties on average - 

6612 m3/ha. 
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Based on the data obtained, it was found that the 

longer the growing season, the higher the share of the 

irrigation rate in the structure of total water consump-

tion. So, during the growing season of early ripening 

varieties, the share of irrigation norms in the structure 

of total water consumption was 56.9%, medium early - 

62.0%, mid-ripening - 64.4%, having increased on av-

erage over the years of research from 2850 m3/ha to 

4250 m3/ha.  

The highest water consumption coefficient, on av-

erage over the years of research, was observed in the 

early ripening variety Diona - 2039.8 m3/t. The mini-

mum value of the water consumption coefficient was 

shown by the Aratta variety - 1130.7 m3/t. The mini-

mum values of this indicator for factor B (density) - 

1197,4 m3/t at a seeding density of 700 thousand 

plants/ha. 

The minimum value of the average evapotranspi-

ration for the Monarch variety is 45.2 m3/day. Accord-

ing to factor B (plant density), the minimum at a density 

of 300 thousand plants/ha. On average for ripeness 

groups, the minimum average evapotranspiration was 

observed in medium early varieties - 45.9 m3/day. The 

most efficient use of moisture is the plants of the varie-

ties of the middle early group. 

In the conditions of the arid steppe of Ukraine, for 

the rational use of natural resources and obtaining high 

yields of soybeans on irrigated lands within 3-5.5 t/ha, 

it is important to adjust the elements of the cultivation 

technology for each variety, taking into account the re-

sponse to artificial moisture and the density of plant ce-

nosis. For the effective use of irrigation water and ob-

taining the maximum grain yield when growing early 

ripening varieties of Dion, Monarch, it is necessary to 

form a plant density at the level of 900 thousand 

plants/ha; mid-early Aratta, Sofia - 700 thousand 

plants/ha; medium ripe Danae, Svyatogor - 500 thou-

sand plants/ha. 
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Abstract 

Modern methods of irrigation are considered as a key factor in the intensification of technologies for growing 

grain corn. The productivity of the crop as a result of the optimization of the water regime increases from 100 to 

300% in comparison with non-irrigated conditions. The aim of the research was to study the effect of sprinkler 

irrigation, drip irrigation and subsurface irrigation on the yield of grain corn. 
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Introduction. Many years of scientific research 

and production experience show that with the optimi-

zation of all components of the irrigated agriculture 

system, it is possible to obtain consistently high yields 

of crops annually. Thus, due to the improvement of wa-

ter and nutrient regimes of the soil at a high technolog-

ical level of agriculture, it is possible to increase the 

yield by 2-3 times, and in dry years - by 4-5 times [1-

3]. 

A significant component of the agricultural system 

is the method of watering, which, along with improving 

the moisture content of plants, enhances the action of 

other factors in the direction of increasing yields and 

increasing profits. In addition, it is important to study 

the characteristics of water consumption of plants, be-

cause these experimental data can be used to optimize 

artificial moisture by supplying the required amount of 

water during periods of maximum demand (in the so-

called "critical periods" of plant growth and develop-

ment) [4-6]. 

In modern practice of irrigated agriculture there 

are three main methods of irrigation: 

Sprinkling - watering by sprinkling is that water is 

sprayed over the surface of plants in the form of fine 

droplets, thus creating a complete imitation of rain. Ir-

rigation by sprinkling allows to keep soil structure. 

Drip - the essence is to use pipes that run under-

ground or above it and supply water in metered portions 

directly to the root zone of plants using special drips. 

Drip irrigation causes minimal water consumption, as 

it allows plants to consume the received moisture com-

pletely, it allows to save essentially not only on water 

resources, but also on fertilizers and the electric power. 

This method maintains optimal soil moisture, promotes 

active plant growth and helps accelerate crop ripening. 

Underground - is realized by direct supply of wa-

ter to the root system of plants with the help of special 

humidifiers. Pipes with irrigation devices are installed 

at a small depth under the soil layer, which determines 

the name of this type of irrigation. Such a system is very 

convenient, as it does not interfere with various works 

on the site with vegetation and does not change the 

structure of the earth's surface, but it is not very popular 

due to the high cost and complexity of installation [7, 

8]. 

Materials and methods. The experiments were 

carried out according to the thematic research plan of 

the Kherson State Agrarian and Economic University 

on the assignment "Implementation of the technology 

of growing major agricultural crops." Field experi-

ments were carried out in the Agrobusiness agrofirm of 

the Kakhovsky district of the Kherson region, located 

in the South Steppe agroecological zone and within the 

range of the Kakhovka irrigation system. The soil of the 

experimental site is southern middle loamy chernozem. 

The moisture content of the soil was determined 

by the thermostat-weight method on two repetitions of 

the experiment. Soil samples were taken layer by layer 

every 10 cm to a depth of 0-50 cm in the interphase 

periods of corn plants when determining the timing of 

irrigation and 0-100 cm for calculating the total water 

consumption of corn. The determination was repeated 

four times. 

The total water consumption of corn for individual 

interphase periods and for the entire growing season 

was determined by the water balance method according 

to the formula: 

 
κ

W
h

WOME  , where 

E - total water consumption for the calculation pe-

riod, m3 / ha; 

M - irrigation rate, m3 / ha; 

O - precipitation for the growing season, m3 / ha; 

Wh - moisture reserve in 0-100 cm layer of soil on 

the stairs, m3 / ha; 

Wk - moisture reserve in 0-100 cm layer of soil 

during harvesting, m3 / ha. 

Precipitation was recorded according to the data of 

the agrometeorological station "Askania Nova", with 

the adjustment of their amount in accordance with the 

indicators of the soil rain gauge, which was installed 

directly on the experimental sites. 

The coefficient of water consumption was deter-

mined by the formula: 

У

E
KE   
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KE - water consumption coefficient for the grow-

ing season, m3/t; 

E - total water consumption, m3/ha; 

У - grain yield, t/ha. 

The irrigation rate was calculated from the mois-

ture deficit of the calculation layer according to the for-

mula of A.N. Kostyakova: 

m = 100 х v х h х (nv - ф), where, 

m - irrigation rate, m3/ha; 

v - volume mass of soil, t/m3; 

h is the depth of the moistened soil layer, m; 

nv - soil moisture, respectively HB, % by weight 

of dry soil; 

f - actual soil moisture before watering, % by 

weight of dry soil. 

To establish the rate of response of maize hybrids 

to technological conditions, the effect of different irri-

gation methods on grain yield was studied: irrigation by 

sprinkling with the Zimmatic unit; drip irrigation; sub-

soil irrigation with a level of pre-irrigation soil moisture 

of 80% HB in the soil layer 0-50 cm Control - natural 

moisture. Repeat four times, the sown area of the plot 

of the second order - 75 m2, accounting - 50 m2. 

Agricultural techniques for growing maize hy-

brids in the experiments were generally accepted for the 

southern region of Ukraine. Predecessor - Soya. The 

experiments were conducted in accordance with gener-

ally accepted methods in 2018-2020. Mathematical 

processing of research results was carried out by the 

method of analysis of variance using the Agrostat com-

puter software package [9, 10]. 

The purpose of the study. The aim of our re-

search is to determine the response of maize hybrids of 

different FAO groups to different irrigation methods. 

Results and discussion. Total water consumption 

is a complex indicator that reflects the amount of water 

used by the crop for transpiration and formation of bi-

ological mass of plants, as well as for physical evapo-

ration from the soil. Total water consumption is not a 

constant indicator, it varies considerably depending on 

the weather conditions of the growing season, the mois-

ture content of plants, the level of agricultural technol-

ogy, etc. [11-13]. 

Our observations in 2018-2020. It was shown that 

the total water consumption of crops varies depending 

on the hybrid composition. 

On average, for FAO hybrid groups, the maximum 

total water consumption of maize plants - 6024 m3/ha 

was set for hybrids of the middle-late group. According 

to factor B (irrigation method), the highest indicator is 

set for the subsoil irrigation method - 7198 m3/ha (Ta-

ble 1). 

The maximum indicator of total water consump-

tion in a layer of 0-100 cm, on the average for 2018–

2020 years – 7198 m3/ha is established in the middle-

late group of hybrids for underground irrigation. 

Table 1 

Total water consumption of maize hybrids of different FAO groups and components of its balance (aver-

age for 2018–2020) 

Watering method 

total water 

consumption, 

m3/ha 

components of water consumption balance 

moisture is used 

from soil reserves 
rain irrigation rate 

m3/hа % m3/hа % m3/hа % 

hybrids FAO 180–190 

Without watering, control 2829 1250 44,2 1579 55,8 0 0,0 

drip irrigation 4169 840 20,1 1579 37,9 1750 42,0 

sprinkling 4307 898 20,8 1579 36,7 1830 42,5 

underground irrigation 4594 895 19,5 1579 34,4 2120 46,1 

group average 3975 971 26,0 1579 41,0 1900 43,5 

hybrids FAO 250–290 

Without watering, control 2899 1320 45,5 1579 54,5 0 0,0 

drip irrigation 4554 855 18,8 1579 34,7 2120 46,6 

sprinkling 4812 883 18,3 1579 32,8 2350 48,8 

underground irrigation 5011 872 17,4 1579 31,5 2560 51,1 

group average 4319 983 25 1579 38,0 2343 48,8 

hybrids FAO 320–350 

Without watering, control 2929 1350 46,1 1579 53,9 0 0,0 

drip irrigation 5748 909 15,8 1579 27,5 3260 56,7 

sprinkling 5942 993 16,7 1579 26,6 3370 56,7 

underground irrigation 6114 955 15,6 1579 25,8 3580 58,6 

group average 5183 1052 24,0 1579 33,0 3403 57,3 

hybrids FAO 420–430 

Without watering, control 3045 1380 45,3 1665 54,7 0 0,0 

drip irrigation 6827 912 13,4 1665 24,4 4250 62,3 

sprinkling 7029 984 14,0 1665 23,7 4380 62,3 

underground irrigation 7198 963 13,4 1665 23,1 4570 63,5 

group average 6025 1060 22,0 1665 31,0 4400 62,7 
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It is also noted that the maximum amount of water 

used to form a unit of yield from soil reserves is ob-

served in the control version without irrigation. 

We have determined that for the cultivation of 

maize hybrids without irrigation, water consumption of 

hybrids occurs due to precipitation and soil moisture re-

serves in different ways depending on the FAO group. 

Thus, on average over the years of research, on crops 

of hybrids of medium-ripe and mid-late maturity 

groups, the total water consumption of corn from the 

soil layer 0-100 cm was 5183, 6024 m3/ha, and early-

ripe and middle-early groups - 3974, 4319 m3/ha and 

significantly depended on precipitation fell during the 

growing season. 

The share of precipitation in hybrids of early-rip-

ening and middle-early groups in the balance of total 

water consumption was 41.9 and 38.6%, in middle-rip-

ening and middle-late hybrids of corn - 32.4 and 28.0%, 

respectively. 

During the cultivation of maize on irrigation, the 

total water consumption of medium-ripe (FAO 320-

350) and medium-late (FAO 420-430) hybrids over the 

years of research has doubled compared to control plots 

and amounted to 5935 and 7018 m3/ha, respectively. 

At the same time, the irrigation rate in the total wa-

ter consumption of medium-ripe and medium-late hy-

brids accounted for an average of 57.3 and 62.7%. The 

use of soil moisture reserves decreased by 30.5 and 

31.9% compared to crops of hybrids of the same ma-

turity groups without irrigation. 

Analysis of the structure of the total water con-

sumption of maize hybrids for the study period 2018-

2020 years. Shows that the specific weight of soil mois-

ture from the soil layer 0-100 cm was 44.2-46.1% in 

areas without irrigation, 13.4-20.8% in irrigation; the 

share of precipitation without irrigation - 53.9-55.8%, 

on irrigation - 23.1-37.9%, the share of irrigation - 42.0-

63.5%. That is, the main part of the total water con-

sumption is irrigation water. 

It should be noted that even after irrigation, the 

amount of precipitation during the growing season is 

significant - 23.1-24.4% of the balance of the total wa-

ter consumption of medium-ripe and medium-late hy-

brids of corn. Thus, with a high level of natural mois-

ture supply, the need for irrigation of corn decreases. 

Irrigation efficiency is determined and evaluated 

through a water consumption ratio that shows how 

much moisture is used to produce 1 ton of corn grain. 

Improving the conditions of moisture supply leads to a 

decrease in the coefficient of water consumption of 

maize hybrids (table 2). 

Table 2 

Water consumption rate, drought tolerance rate and payback of irrigation water for maize hybrids of dif-

ferent FAO groups depending on irrigation methods  

(average for 2018–2020) 

Hybrids 

(factor A) 

The method of watering 

(factor B) 

yield, 

t/ha 

coefficient 

water con-

sumption, 

m3/t 

coeffi-

cient 

drought 

resistance 

payback 

irrigation water 

growth 

yields 

grain, kg/m3 

DN Palanok 

(FAO 180) 

Without watering, control 5,06 571,5 - - 

drip irrigation 10,24 393,5 0,490 2,96 

sprinkling 9,64 446,4 0,529 2,50 

underground irrigation 10,11 440,1 0,497 2,38 

group average 8,76 470,5 0,509 2,61 

DB Lada (FAO 

190) 

Without watering, control 5,43 609,7 - - 

drip irrigation 10,09 399,9 0,466 2,66 

sprinkling 9,48 446,9 0,496 2,21 

underground irrigation 9,88 454,2 0,481 2,09 

group average 8,72 485,5 0,481 2,32 

group average FAO 180–190 8,74 478,0 0,495 2,47 

DN Galatea 

(FAO 250) 

Without watering, control 2,96 1017,2 - - 

drip irrigation 11,36 400,2 0,255 3,96 

sprinkling 9,98 474,0 0,289 2,97 

underground irrigation 10,67 476,9 0,279 3,01 

group average 8,74 630,5 0,272 3,32 

DN Svityaz 

(FAO 290) 

Without watering, control 2,99 1010,1 - - 

drip irrigation 11,58 397,7 0,255 4,05 

sprinkling 10,39 460,1 0,282 3,15 

underground irrigation 11,23 439,1 0,258 3,22 

group average 8,88 622,6 0,269 3,47 

group average FAO 250–290 8,81 626,6 0,270 3,40 

Askania (FAO 

320) 

Without watering, control 2,65 1113,7 - - 

drip irrigation 15,46 372,4 0,172 3,93 

sprinkling 13,91 429,6 0,196 3,34 
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underground irrigation 14,23 425,8 0,187 3,23 

group average 11,56 585,4 0,185 3,50 

DN Bulat (FAO 

350) 

Without watering, control 2,73 1080,8 - - 

drip irrigation 15,27 382,4 0,182 3,85 

sprinkling 13,55 440,8 0,207 3,21 

underground irrigation 14,11 434,8 0,197 3,18 

group average 11,42 634,6 0,195 3,53 

group average FAO 320–350  11,49 610,0 0,190 3,52 

Primorski (FAO 

420) 

Without watering, control 2,01 1561,5 - - 

drip irrigation 17,14 395,8 0,114 3,56 

sprinkling 16,08 427,7 0,121 3,21 

underground irrigation 16,62 427,1 0,118 3,20 

group average 12,96 703,1 0,118 3,32 

DN Rava (FAO 

430) 

Without watering, control 2,00 1594,2 - - 

drip irrigation 17,27 393,0 0,111 3,59 

sprinkling 16,33 420,9 0,117 3,27 

underground irrigation 16,73 422,8 0,114 3,22 

group average 13,08 707,7 0,114 3,36 

group average FAO 420–430  13,02 705,4 0,116 3,34 

LSD 05, t/ha factor A 0,14    

 factor B 0,16    

 AB interaction 0,18    

 

According to the indicators of total water con-

sumption and yield of maize hybrids, the coefficient of 

water consumption of crops per unit of yield was estab-

lished. According to factor A (hybrid), the lowest water 

consumption ratio, on average over the years of re-

search, was observed in the hybrid Askania (FAO 350) 

- 372.4 m3/t, hybrids DN Palanok (FAO 180) - 

393.5 m3/t, hybrid DN Rava (FAO 430) - 393.0 m3/t. 

The maturity group of the hybrid had almost no effect 

on the water consumption ratio. The minimum values 

of this indicator for factor B (irrigation method) - 391.9 

m3/t were recorded on drip irrigation, which is 677.9 

m3/t less than in the control version without irrigation. 

The water consumption rate of maize hybrids in 

the control variant is much higher than for irrigation. 

This difference is especially noticeable when growing 

mid-late hybrids. On average, for all irrigation meth-

ods, the water consumption coefficient in all studied 

hybrids decreased moderately with the growth of the 

FAO group and was the lowest in FAO hybrids 320-

430 Askania, DN Bulat, Primorsky, DN Rava (409.3–

419.3). The lowest indicators of the water consumption 

coefficient were observed in drip irrigation, especially 

in hybrids with a longer growing season, which is pri-

marily due to the level of their yield. 

Indicators of the coefficient of water consumption 

of maize hybrids indicate an increased level of effi-

ciency in the use of moisture for the formation of 1 ton 

of grain under drip irrigation using maize hybrids of in-

tensive type on underground irrigation. With natural 

moisture supply, early-maturing maize plants (FAO 

180-190) are most efficiently used. 

An indicator such as the payback of irrigation wa-

ter by the additional grain harvest due to irrigation is 

also quite important (see table 2). 

 On the average for three years of researches on all 

hybrids with carrying out vegetative waterings this in-

dicator made from 3,026 kg/m3 in underground irriga-

tion to 3,675 kg/m3 on drop irrigation that testifies to 

prospects of use of a drop method of watering. 

To establish the relationship between the payback 

of irrigation water by the increase in grain yield, kg/m3 

and the grain yield of maize hybrids of different ma-

turity groups, a correlation calculation was performed. 

By processing the obtained data, it was established that 

there is a close interaction between the indicator "irri-

gation water payback" and "hybrid yield". The correla-

tion coefficient was r = 0.571. This indicates that the 

technology of growing corn under irrigation should 

take into account the genotype of the hybrid and the 

corresponding methods of watering. 

This indicates the need to grow maize hybrids on 

irrigated lands of the relevant FAO groups. For natural 

moisture, it is necessary to use hybrids with high 

drought resistance. The drought resistance coefficient 

of such hybrids should be in the range of 0.4-0.5 (see 

table 2). Such hybrids can provide grain yield without 

watering in the range of 3-5 t/ha and have a maturity 

group for FAO 180-250. 

It should also be noted that the payback of irriga-

tion water by an additional increase in grain yield in-

creased in hybrids with a longer growing season. 

Conclusions. On the basis of the conducted re-

searches it is confirmed that irrigation, in a complex 

with other agricultural receptions, is the key factor of 

intensification of growth processes and formation of 

productivity of crops of grain corn. 

Studies have shown that the maximum total water 

consumption in the layer is 0-100 cm, on average for 

2018-2020 – 7198 m3/ha in the middle-late group of hy-

brids for groundwater irrigation. 

The lowest average water consumption rate over 

the years of research - 391.9 m3/t was on drip irrigation, 

which is 677.9 m3/t less than in the control version 

without irrigation. 
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It was found that on average over three years of 

research on all hybrids with vegetative irrigation, the 

payback rate of irrigation water ranged from 3.0263 

kg/m3 in groundwater irrigation to 3.675 kg/m3 on drip 

irrigation. 

When growing maize hybrids with a longer grow-

ing season, the payback of irrigation water increased in 

comparison with early-maturing and middle-early 

groups. 
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Abstract 

As a result of metabolism in a living organism, "products" are formed "free radicals" and peroxide compounds 

of organic and inorganic substances. It is known that free radicals damage the cell. Enzymes of the body's antiox-

idant defense system superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase, glutathione peroxidases, toxic prod-

ucts of peroxidation of lipids convert free radicals into harmless substances. 

In this study, the activity of one such enzyme, catalase, was studied. The activity of the enzyme catalase in 

the germination periods of cereals and legumes varies, the highest activity of the enzyme catalase in the germina-

tion period of cereals was found on the 5th day of the germination period: wheat - 5.644 mg H2O2 / g, barley - 4.08 

mg H2O2 / g, oats - 5,134 mg H2O2 / g. In legumes, the highest activity was found on the 3rd day of the germination 

period: in the shade - 11.832 mg H2O2 / g, and in the moss - 8.126 mg H2O2 / g. 

 

Keywords: harvested oats, wheat, barley, soybeans, moss; antioxidant enzymes; catalase, enzyme activity, 

extract. 

 

The structure and function of biological mem-

branes depend on the peroxidation of lipids. Biological 

membrane lipids play an important role in cell metabo-

lism. [6]. Accumulation of lipid peroxidation products 

leads to tissue damage. Peroxidation of lipids is con-

trolled by antioxidant defense systems. 

Metabolism in living organisms produces oxi-

dized products - "free radicals" and peroxides of or-

ganic and inorganic substances. Adverse conditions can 

accelerate this process. It is known that free radicals 

damage the cell [7], there are several specific mecha-

nisms against oxidation in the cell, including superox-

ide dismutase, catalase, peroxidase, glutathione reduc-

tases. 

These antioxidant systems neutralize the amount 

of free radicals in the body, that is, bind the active forms 

of oxygen: O2
−, H2O2, HO0 and increase their resistance 

to various adverse external influences [9]. 

Various biologically active compounds with anti-

oxidant properties have been identified in extracted ce-

reals. [1,2,3,4]. The importance of natural antioxidants 

is that they can be used to correct a number of diseases 

[5,10]. 

Catalase (Greek catalysis disorder) is an enzyme 

belonging to the class of oxidoreductases that catalyzes 

the decomposition of hydrogen peroxide into oxygen 

by water (H2O): 

2H2O2= O2+2H2O 

Catalase is present in all animal and plant tissues 

as well as in aerobic microorganisms. 

Catalase enzymes have been studied in many 

plants and animals, and their amounts vary depending 

on time, conditions, and the type of organism. 

The main purpose of our research is to determine 

the activity of the enzyme catalase, which has antioxi-

dant effects during the germination of seeds of crops 

such as wheat, barley, oats, soybeans, moss. 

Object of research: harvested wheat, barley, oats, 

soybeans, moss. 

The essence of the method. The method of deter-

mining the activity of the enzyme catalase in the object 

under study is based on the determination of the decom-

posed amount of hydrogen peroxide by titration with a 

solution of potassium permanganate. The reaction pro-

ceeds as follows: 

5H2O2+2KMnO4+4H2SO4=502+2KHSO4+8H2

O+2MnSO4 

Reagents: 

1. Aqueous extract of cereals and legumes. 

Take 2 grams of the sample of the crushed plants, 

place them in a porcelain dish, crush them with a pestle 

and transfer them to a 50 ml volumetric flask. The for-

for container and the pesticide are rinsed with 20 ml of 

water into a flask. Add 2-3 drops of toluene to the flask, 

mix well, fill the flask to the mark with water and leave 

at room temperature for 2 hours. The liquid is then cen-

trifuged for 15 minutes at 4,000 rpm. The catalase ac-

tivity is determined in the centrifuge. 

2. 1% solution of freshly prepared hydrogen per-

oxide. 

3. 10% sulfuric acid solution. 

4. 0.1M KMnO4 solution. 

5. Distilled water. 

Required equipment: 50 ml heat-resistant conical 

flasks. 
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Procedure: Two flasks are centrifuged for 20 ml - 

experiment and control. The control flask is boiled for 

5 minutes to denature the enzyme. 

Experiment, add 20 ml of distilled water to the 

boiled control flasks, add 3 ml of 1% hydrogen perox-

ide and leave at room temperature for 30 min. After 30 

minutes, add 5 ml of 10% sulfuric acid to the flasks for 

incubation and titrate the remaining hydrogen peroxide 

with hydrogen peroxide. 

The activity of the enzyme catalase is determined 

by the amount of milligrams of hydrogen peroxide de-

composed by the enzyme in 1 gram of test material for 

30 minutes. The activity of the enzyme is determined 

using the following formula: 

A=
𝟏,𝟕∙(𝒂−𝒃)𝑽𝟏

𝑽𝟐∙𝒎
 

Where A is the catalase activity, mg H2O2 / g; a is 

the amount of KMnO4 used to titrate the control probe 

in ml; b is the amount of KMnO4 used to titrate the ex-

perimental sample, in ml (equivalent to 1.7 mg of H2O2 

in 1 ml of KMnO4 solution); V1 - the volume of the 

plant obtained for analysis in ml; V2 is the volume of 

solution obtained for titration; m - mass of the sample 

taken for the study, grams.  

Results: The results show that the activity of the 

enzyme catalase, which is part of the antioxidant en-

zyme system, depends on the period of germination of 

cereals and legumes, and its activity varies.  

The results showed that the high activity of cata-

lase was 5,644 mg of H2O2 / g in oats and 5,134 mg in 

oats in 5 days. (Table 1, Fig. 1), catalase activity de-

creased in the following days of the germination period. 

On day 9 of the germination period, 3.06 mg of H2O2 / 

g was found in wheat and 4.726 mg in oats. 

Table 1 

Catalase activity during the germination of cereals and legumes 

 (mg H2O2/g) 

Growth days 
Legumes Cereals 

Soy  Mung bean Wheat Barley Oats 

1-day 2,924 ± 0,01 2,72 ± 0,01 1,564 ± 4,75 1,02 ± 0,01 4,624 ± 0,1 

3-day 11,832 ± 1,5 8,126 ± 0,95 4,964 ± 0,01 2,006 ± 0,15 4,42 ± 1,25 

5-day 7,922 ± 1,05 7,14 ± 0,55 5,644 ± 0,01 4,08 ± 2,65 5,134 ± 1,25 

7-day 7,446 ± 0,25 3,196 ± 0,3 4,046 ± 1,15 2,108 ± 0,05 4,896 ± 1,1 

9-day 7,31 ± 0,45 3,128 ± 0,4 3,06 ± 2,1 2,856 ± 1,6 4,726 ± 0,55 

 

During the germination period of barley, the activ-

ity of the enzyme catalase was found to be lower than 

that of harvested wheat and oats (Figure 1). The highest 

catalase activity was on day 5 of the germination pe-

riod, at 4.08 mg H2O2 / g. 2,108 on day 7, 2,856 mg 

H2O2 / g on day 9. 

 
Figure 1. The activity of the enzyme catalase during the germination of cereals 

 

It was found that the activity of the enzyme cata-

lase varies during the germination period of legumes. 

Shade germination showed the highest catalase activity 

on day 3 of the germination period, at 11,832 mg H2O2 

/ g. On days 5,7,9, the enzyme activity decreased. On 

day 9, its activity was 7.31 mg H2O2 / g. (Figure 2). 
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Figure 2. The activity of the enzyme catalase during the germination of legumes 

 

We also found that moss had the highest activity 

on day 3 of germination, at 8,126 mg H2O2 / g, and 

decreased on day 7.9 of germination, on day 9 of 

germination, at 3,128 mg H2O2 / g (Figure 2). 

A number of scientific studies have shown that 

changes in the activity of antioxidant enzymes depend 

on metabolic processes in the cell during the 

germination of cereals [9]. 

Conclusion. The results show that the activity of 

the enzyme catalase in the germination periods of 

cereals and legumes varied, and the highest activity was 

found in the 5 days of germination of cereals. At the 

same time, the high activity of catalase was 5,644 mg 

in 5 days of wheat germ from cereals, 5,134 mg H2O2 / 

g in oats, and 4.08 mg H2O2 / g in barley. 

In legumes, the highest activity was observed on 

day 3 of the germination period. In the shade -11,832 

mg H2O2 / g, in the moss - 8,126 mg H2O2 / g. 
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Abstract 

The Terek-Caspian trough is a large structural-tectonic unit located at the junction of two elements of the 

Earth's crust of different ages and different composition, which, due to the general geodynamic condition, acquired 

the status of a united mega-trough with characteristic lithological and stratigraphic, thermo-baric, geochemical and 

oil-generating characteristics, which is confirmed by geological and geophysical studies and industrial accumula-

tions within the study area. 

Аннотация 

Терско-Каспийский прогиб – крупная структурно-тектоническая единица, расположенная на стыке 

двух разновозрастных и различных по составу элементов земной коры, которые из-за общей геодинами-

ческой обстановки приобрели статус единого мегапрогиба с характерными литолого-стратиграфическими, 

термобарическими, геохимическими и нефтегенерационными характеристиками, что подтверждается гео-

лого-геофизическими исследованиями и промышленными скоплениями в пределах пространства изуче-

ния. 

 

Keywords: Terek-Caspian trough, rift, ocean, subduction, plate, orogenesis, oil-bearing capacity 

Ключевые слова: Терско-Каспийский прогиб, рифт, океан, субдукция, плита, ороген, нефтеносность 

 

Терско-Каспийский прогиб – крупная сложно-

построенная тектоническая гетерогенная депрес-

сия, представляющая собой позднеальпийский про-

гиб, развитый унаследовано по триасовому рифто-

гену субширотной ориентации. Он простирается от 

Минераловодского выступа на западе до реки Су-

лак, далее поворачивает к юго-востоку, продолжа-

ясь в Дагестане вдоль предгорий Большого Кавказа 

и прилегающем Каспийском шельфе, замыкаясь на 

широте Дербента (рис.1). 

 
Рис.1. Схема расположения тектонических структур Черноморско-Каспийского региона по [11] 

 

Эволюция исследуемого района отмечена 

тремя главными стадиями развития, синхронными 

с основными этапами «жизни» океана Мезотетис: 

рифтовая (пермо-триасовая); перикратонная (юр-

ско-ранненеогеновая); коллизионная (плиоцен – 

четвертичная).  
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По [8] Терско-Каспийский прогиб начал свое 

формирование в середине олигоцена с накопления 

глин миатлинской свиты, что соответствует низам 

майкопской серии. 

Палеозойский фундамент Терско-Каспийского 

прогиба погружен до 12–14 км в осевых частях; его 

центральная и северная части вскрыты единич-

ными скважинами (скв.37, 42) в своде Варандий-

ской антиклинали. В основании осадочного чехла 

прогиба залегают триасовые отложения, охаракте-

ризованные по аналогии с данными бурения на 

Озексуатском поднятии в соседнем районе Скиф-

ской плиты, из чего вытекает, что во второй поло-

вине раннетриасовой эпохи формировались карбо-

натные рифы (нефтекумская свита), а поздний 

триас отмечается активным вулканизмом (преиму-

щественно в районе Ногайской ступени) и накопив-

шейся вулканогенно-осадочной толщей (более 

1500 м).  

 И вулканизм, и рифообразование, и эвапори-

тонакопление на южном краю Скифской плиты 

указывают на заложение здесь рифтовой системы в 

триасовое время, которая расколола позднепалео-

зойский фундамент эпигерцинской платформы по 

разломам на блоки. С этого времени край вышена-

званной плиты стал проседать, накапливая на своих 

плечах толщи вулканогенно-карбонатно-терриген-

ных осадков. Тоарский век нижней юры также от-

мечен вспышками эффузивного магматизма 

(рифтогенного химизма) на южной окраине Скиф-

ской плиты. В кимеридже и титоне поздней юры в 

центральной части Терской впадины образовались 

лагуны, в которых накапливались сульфаты, доло-

миты и каменная соль, что типично для континен-

тальных рифтов. 

Фактически, история развития Терско-Каспий-

ского прогиба тесно связана с таковой Большого 

Кавказа, поскольку, начиная с синемюрского вре-

мени, это был единый осадочный бассейн, но с раз-

личными литолого-фациальными, географиче-

скими и тектоническими зонами, контролировав-

шимися глубинными разломами. 

В центральной части прогиба в это же время 

возникли инверсионные (в палеозойском фунда-

менте под антиклинальными зонами геофизикой за-

фиксированы прогибы) антиклинальные складки 

Терского и Сунженского хребтов, сорванные со 

своих оснований по верхнеюрским эвапоритам и 

майкопским глинам и образовавшие в западной ча-

сти прогиба две отдельные впадины. Складки выше 

названных хребтов продолжаются в приморском и 

шельфовом Дагестане (рис.2).  

 
Рис.2. 

Двумерная литологическая модель по линии субмеридионального сейсмического профиля RegIII по [5] 

 

В поперечном разрезе прогиб резко асиммет-

ричен. Северное его крыло - широкое, пологое (до 

10°), постепенно переходит в платформенные 

структуры. Южное крыло - узкое, крутопадающее, 

сочленяется с сооружением Большого Кавказа по 

глубинному Черногорскому (Владикавказскому) 

разлому (на западе он же – Пшекиш-Тырныаузский 

разлом), восточным продолжением которого явля-

ется надвиг Предгорного Дагестана. Кизлярский 

глубинный разлом является его северной границей. 

Тыловой Терско-Каспийский (миоцен-четвер-

тичный) и передовой Южно-Предкавказский 

(Рионская и Куринская неоген-четвертичные впа-

дины) прогибы образовались в результате субдук-

ции Большекавказского сегмента океана Мезотетис 

под Скифскую плиту (рис.3).  
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Рис. 3. Геодинамическая модель Черноморско-Каспийского региона 

 

Для передовых прогибов разновозрастных 

складчатых областей и систем вулканизм не харак-

терен (Короновский и др.,1990), что и определило 

статус вышеназванных структур, наряду с другими 

факторами, равно как и то, что в лежачем крыле на 

пассивной окраине априори располагается краевой 

– передовой - прогиб, выполненный конвергент-

ным флишем и молассами того же возраста. На ак-

тивной окраине, в десятках километров по падению 

сместителя, формируется полоса синхронного маг-

матизма [17] в тыловом прогибе. 

Заложение в палеогене единого Северо-Пред-

кавказского прогиба было связано с новейшим воз-

дыманием мегантиклинория Большого Кавказа. 

Впоследствии поперечными структурами Северо-

Предкавказский прогиб разделился на частные про-

гибы и впадины: Западно-Кубанский прогиб (май-

копское время), Терско-Каспийский прогиб (тар-

хан-конское время). По мнению [7], обособление 

Азово-Кубанского и Терского прогибов происхо-

дило с конца среднего сармата из-за медленных 

пульсирующих поднятий незначительных ампли-

туд в области Ставропольского блока. 

По [12], Терско-Каспийский краевой прогиб 

как региональная структура заложился в поздне-

олигоценовое время, а его сочленение с меган-

тиклинорием отбивается по взаимозамещающимся 

границам: на западе глубинный Черногорский раз-

лом восточнее сменяется Андийским, Терским, 

Ахвай-Хадумским глубинными разломами, далее 

огибая Сулакский тектонический выступ. В осадоч-

ном чехле разломы представлены флексурами раз-

личного порядка. Сочетание субширотных разло-

мов с субмеридиональными создает разрывно-бло-

ковую структуру фундамента Скифской плиты, в 

которую вписались крупные тектонические эле-

менты (рис.4). 
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Рис.4. Карта деформаций фундамента Скифской плиты по [4] 

 оси деформации: 1 — сжатия, 2 — растяжения; 3 — величины деформаций; 4 — разломы; 5 — эпицен-

тры землетрясений. Структуры фундамента: прогибы: ЗКП — Западно-Кубанский, ЗМП — Западно-

Манычский, МГП — Маныч-Гудиловский, ТКП — Терско-Каспийский; впадины: ВКВ — Восточно-Кубан-

ская, ПК — Прикаспийская, К — Копанская; выступы: РВ — Ростовский, АВ — Астраханский, МВ — 

Минераловодский; валы: ВК — Карпинского, КБВ — Каневско-Березанский, ПТВ — Прикумско-Тюленев-

ский; СС — Ставропольский свод; ТС — Тимашевская ступень; УЩ — Украинский щит; Д — Донбасс; 

Б К — ороген Большого Кавказа  

 

В начальную фазу формирования предгорных 

прогибов, рассматриваемая территория была пас-

сивной, медленно погружавшейся континенталь-

ной окраиной. Затем последовал этап относитель-

ного поднятия (с которого и началось формирова-

ние собственно предгорного прогиба), 

сменившийся этапом медленного, более длитель-

ного погружения. Одним из геодинамических фак-

торов, формирующих предгорные прогибы, может 

быть процесс маломасштабной конвекции, когда 

под орогеном располагаются нисходящие потоки, а 

по его краям, где формируются краевые прогибы – 

восходящие конвективные потоки. Опираясь на эту 

модель, можно объяснить накопление мощных 

осадков и асимметричную форму прогибов; их фор-

мирование по обе стороны от компрессионной ме-

гаструктуры; поднятия в предгорных прогибах в 

периоды регионального сжатия, а затем быстрое 

погружение, когда сжатие прекращается [4]. 

Таких основных периодов в Терско-Каспий-

ском прогибе, сформировавших комплекс осадков, 

обособившихся по структурно-тектоническим осо-

бенностям, два. Они представлены несовпадаю-

щими в плане этажами: нижним - мезозойским, по-

строенным крупными высокоамплитудными нару-

шенными брахиантиклиналями, ограниченными 

разрывами (надвигами и взбросами) со смещени-

ями до 2,5 км (Сунженский антиклинорий) и верх-

ним - постэоценовым, характеризующимся эроди-

рованными узкими диапировыми складками, ин-

тенсивно нарушенными затухающими книзу 

надвигами и сбросами (с амплитудой до 2 км), не-

редко опрокинутыми [15]. 

На территории Терско-Каспийского прогиба 

оставили свой след глубинные разломы фунда-

мента (Терский, Салатауский, Черногорский, Ан-

дийский, Ахвай-Хадумский), отразившиеся фаци-

альной изменчивостью отложений в чехле (рис.5). 

Все эти разломы проявляются сейсмичностью, 

многоэтажными нефтегазоносными месторождени-

ями, грязевым вулканизмом. В осадочном чехле 

над ними изменяются простирания складок, кон-

центрируются очаги землетрясений и нарушается 

сплошность слоев поперечными разрывами. Эти 

разломы представлены узкими линейно-вытяну-

тыми межблоковыми зонами, возникновение кото-

рых обусловлено высокой геодинамической актив-

ностью разломов в фундаменте [5], что подтвер-

ждается переинтерпретацией профиля ГСЗ 

«Волгоград–Нахичевань», как то, что разломы, ре-

стриктирующие Терско-Каспийский прогиб с юга и 

севера, а также по его оси - мантийного заложения 

[1]. 

Терско-Каспийский краевой прогиб, как упо-

миналось выше, оформился с характерными чер-

тами в начале сарматского века. Все остальное 

время альпийского развития он представлял собой 

краевой прогиб в системе развивавшихся южнее 

трогов. Его осадочный чехол наращивался по мере 

активного роста горно-складчатого сооружения 

Большого Кавказа в плиоцен-антропогене. Осо-

бенно активно прогиб стал углубляться после реги-

онального предакчагыльского перерыва в осадко-

накоплении. В это время произошло формирование 

мощной толщи плиоценовой и антропогеновой 

верхнемолассовой терригенной формации в про-

гибе, доходящей до 2000 м в наиболее глубоких ча-

стях. 
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Рис.5.Терско-Каспийский прогиб. Схематическая карта региональных разломов по [6] 

 

В среднем - позднем плейстоцене произошел 

активный рост структур в пределах южного края 

Терско-Каспийского краевого прогиба (Эльдамо-

Кукурттауская складка, Хадумский купол, Карабу-

дахкент-Селлинское поднятие, западная и восточ-

ная антиклинальные зоны). Сформированные ранее 

структуры поперечного простирания резко услож-

нились в предакчагыльскую фазу складчатости в 

результате субмеридионального горизонтального 

сжатия. Однако складчатый осадочный чехол, 

надвинутый на участки Дагестанского клина по 

разломам глубокого заложения с южным падением 

сместителей, не затронул приповерхностные отло-

жения южного края Терско-Каспийского прогиба 

(рис. 6). 

 

 

 
Рис.6. Наиболее вероятная модель сочленения Терско-Каспийского прогиба и складчатого сооружения 

Восточного Кавказа (Фронтальная часть Дагестанского клина по [12] 
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Схлопывающийся бассейн Большекавказского 

моря под воздействием двигающейся с юга на север 

Аравийской плиты в кайнозое стал интенсивно 

поддвигаться под край Скифской плиты, верхний 

структурный этаж которой «наехал» на мезозой-эо-

ценовый (местами и олигоценовый) первого в 

направлении север-юг.  

Терско-Каспийский прогиб, начиная с конца 

миоцена включается в процесс воздымания, кото-

рый увеличивает площади поднятий и уменьшает 

размеры прогибов [4]. В течение его развития мак-

симумы скоростей погружения мигрировали к се-

веру с наибольшими значениями в середине плио-

цена, взаимозависимыми с коллизионной кинема-

тикой как Большого Кавказа, так и всего 

Кавказского сектора Альпийского пояса (Коронов-

ский,1998; Копп, 2005 и др.).  

Восточное продолжение Терско-Каспийского 

прогиба открывается в Каспийское море, где распо-

лагается его наиболее погруженная часть [1]. По 

гравимагнитным данным, КМПВ, НДОЗ и геоаку-

стического профилирования схематически отбива-

ется подошва его осадочного чехла, где ярко выра-

жено ячеистое строение, внутри которого проявля-

ются Терско-Сулакская и Северо-Абшеронская 

впадины, разграниченные Ялама-Самурским попе-

речным выступом.  

В юрское и меловое время площадь, покрытая 

Каспийским морем, занимала шельфовую часть 

океана Тетис, а область современного Большого 

Кавказа представляла континентальный склон 

окраинного моря. В промежуток времени поздний 

мел-палеоген-ранний неоген область Среднего Кас-

пия обратилась в окраинное море океана, а далее - 

в эпиконтинентальный водоем. По сходству рас-

пределения толщин неоген-квартера и верхнего 

квартера подтверждается вывод, что именно в этот 

период времени Каспий превратился в эпиконти-

нентальный бассейн.  

На стадии окраинного моря в пределах совре-

менного Среднего Каспия у побережья Дагестана 

сформировалась “третья антиклинальная линия” - 

Ачису-море, Берикей-море, Дузлак-море, Дербент-

море и др., которые вместе с уже известными струк-

турами Избербаш и Инчхе-море образуют морскую 

антиклинальную линию, представляющую повы-

шенный интерес в плане нефтегазоносности 

(рис.7). 

 
Рис.7.Структурная карта по поверхности литологической ловушки в чокракских отложениях (по мате-

риалам ООО ТЭК «Геотермнефтегаз») 

 

Перспективны здесь, помимо миоцена, также 

отложения плиоцена. Перспективность предпола-

гается по АТЗ на сейсмических разрезах, связанных 

со скоплениями углеводородов, мигрировавших из 

наиболее прогнутой части краевого прогиба – 

Южно-Дагестанской впадины, вместе с Сулакской 

впадиной причисленных к основным очагам гене-

рации УВ, сформировавших месторождения и Да-

гестанского клина, и Восточной, и Приморской ан-

тиклинальных зон. 

Вторая крупная зона прогибания в пределах 

морской части Терско-Каспийского прогиба – Се-

веро-Абшеронская впадина. Характерной чертой 

данного района является небольшая мощность ан-

тропогеновых отложений и интенсивная дислоци-

рованность дочетвертичных пород шельфа, находя-

щихся между продолженным в море Сиязанским 

разломом и побережьем. К северо-востоку от этого 

нарушения толщины четвертичных пород резко 

возрастают и относительно спокойно залегают. Это 
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может объясняться тем, что территория к юго-за-

паду от разлома после значительных дислокаций в 

течение квартера приобрела относительно припод-

нятое положение. В связи с вышеуказанным обсто-

ятельством, [2] предлагает маркирвать южную гра-

ницу Терско-Каспийского прогиба Сиязанским раз-

ломом. 

Северо-Абшеронская впадина на суше продол-

жена как Гусаро-Девечинский прогиб - наложен-

ный в позднем плиоцене на ЮВ погружение север-

ного крыла Б.Кавказа. По версии [14], между Тер-

ско-Каспийским прогибом и Северо-Абшеронским 

прогибом в море, в районе Дербента, вблизи по-

верхности фундамента отмечается субширотный 

выступ, разделяющий их. В его пределах затухают 

дислокации в кайнозойских отложениях, распро-

страняющихся с севера, что может служить под-

тверждением непринадлежности последнего и Се-

веро-Абшеронского прогиба к единой депрессион-

ной системе.  

По материалам ОГТ в акватории Каспия в ос-

новании Северо-Абшеронского прогиба закартиро-

ван асимметричный рифтоген. На его северо-запад-

ном борту по юрским отложениям отмечается вы-

сокоамплитудное нарушение. Юго-западное плечо 

рифта представлено выступом палеозойского суб-

страта Агзыбирчала (рис.8).  

 
Рис.8. Сейсмостратиграфический разрез по профилю ЮЗ-СВ направления по [14] 

 

На сейсмогеологическом разрезе (рис.9) край 

Туранской плиты и выступ Агзыбирчала отчетливо 

разделяет узкая щель, выполненная несильно дис-

лоцированными осадочно-вулканогенными поро-

дами. На карте изопахит фундамента Среднего Кас-

пия показано, что именно зона контакта континен-

тальных блоков и грабеновой структуры имеет ми-

нимальную мощность коры (26-32 км) и максимум 

теплового потока [3, 13]. 

 

 
Рис.9. Сейсмический временной разрез сверхглубинной сейсмометрии субширотного направления по [14] 

 

В юрско-меловое время территория Каспий-

ского моря входила в состав шельфовой части оке-

ана Тетис, а область современного Большого Кав-

каза являлась его континентальным склоном. В 

верхнемеловое, палеогеновое и ранненеогеновое 

время окраинное море Тетиса переместилось в об-

ласть современного Среднего Каспия (значитель-

ные мощности осадков вышеупомянутых страти-

графических подразделений, их тектоническая при-

рода в качестве отложений окраинного моря, и 

наложение геодинамического фактора на формиро-

вание предгорного прогиба), которое позднее пре-

вратилось в эпиконтинентальный водоем. 

Если принять во внимание, что, начиная с 

позднемелового времени, Северо-Абшеронский 

прогиб вступил в стадию своего развития в составе 

окраинного моря, что предусматривает интенсив-

ное прогибание с накоплением мощных толщ осад-

ков с хорошими коллекторскими свойствами, а в 

юрско-раннемеловое время он развивался в составе 

океанической шельфовой окраины (с соответству-

ющим литофациальным набором отложений), что 
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также обеспечило его соответствующими благо-

приятными условиями с точки зрения нефтегазо-

носности, а также наличие уже открытых и эксплу-

атирующихся площадей (Тегчай, Кешчай), принад-

лежащих к единой геоструктурной единице, то 

вполне вероятно, что Северо-Абшеронский прогиб 

является перспективным объектом для поисков и 

разведки нефти и газа в средне-верхнеюрских и 

верхнемеловых известняках. 

Подводя итог вышеизложенному, для выявле-

ния зон возможного скопления углеводородов, учи-

тывая геодинамические, геофизические, тектониче-

ские, вулканологические критерии, предлагаются 

следующие приоритетные направления: 

- выявление зон положительных магнитных 

аномалий (т.к. на территории Терско-Каспийского 

прогиба большинство месторождений приурочено 

к зоне крупной положительной магнитной анома-

лии[10]; линейные положительные неоднородно-

сти идентифицируют зоны глубинных разломов и 

блоковое строение консолидированного фунда-

мента вкупе представляющих границы блоков, 

глыб, микроплит и литосферных плит - Терско-

Сунженский, Южно-Дагестанский антиклинории, 

расположенные в пределах зоны сочленения Скиф-

ской плиты с Большим Кавказом); 

- выявление зон с нестабильным напряженно-

деформированным состоянием земной коры на но-

вой геодинамической основе (приуроченность 

нефтегазоскоплений к зонам тектонических нару-

шений); 

- определение зон с аномальными значениями 

силы тяжести (в некоторых случаях установлены 

значительные корреляционные связи между ними и 

скоплениями УВ); 

- фиксация структур в волновом поле на пред-

мет обнаружения неантиклинальных ловушек (не-

согласия, биогермы, эрозионные останцы, турби-

диты), не выделяющиеся в разрезах скважин и ГИС 

(зоны выклинивания известково-доломитовой 

пачки заманкульской свиты (нижний валанжин) в 

пределах Затеречной и Сулакской структурно-фа-

циальных зон; бортовые части Петропавловской и 

Чеченской впадин, где могут формироваться текто-

нически экранированные ловушки; стратиграфиче-

ски экранированные ловушки, обусловленные эро-

зионным размывом меловых отложений в Затереч-

ной зоне; литологическая невыдержанность и 

стратиграфические несогласия в олигоцен-миоцен-

плиоцене морской части прогиба в районе Южного 

Дагестана; в пределах платформенного борта отме-

чены выклинивающиеся верхнеюрские и нижнеме-

ловые отложения в сторону осевой зоны прогиба 

[16]. В Южном Дагестане на суше выявлена про-

мышленная нефтегазоносность от верхней юры до 

терригенного чокрака (нефтеносный); продуктив-

ные здесь карбонатные отложения верхней юры, 

верхнего мела (газоносный), палеоцен-эоцена мо-

гут быть перспективны и в аналогичных слоях мор-

ской части); 

- использовать возможность изучения нефтега-

зоносности интенсивно дислоцированных пород 

кристаллического фундамента, осложненных глу-

бинными разломами и очагами магматизма, как 

одно из приоритетных направлений в последние де-

сятилетия; 

- как разновидность предыдущего направления 

- поиск нового типа коллекторов – гранитоидов, ко-

торые в процессе гидротермального выщелачива-

ния становятся кавернозными, трещиноватыми, 

насыщаемыми флюидами. В качестве примера 

можно привести месторождение «Белый Тигр» в 

юрских гранитах Вьетнама, вулканогены место-

рождения Мурадханлы (Азербайджан). 

Касаемо выявления нефтегазоматеринских 

толщ – источника всех выявленных и перспектив-

ных скоплений углеводородов – предлагается на 

основании анализа ряда исследований по геохими-

ческой, геотермической составляющей и количе-

ству Сорг. в разрезе осадочной толщи Предгорного 

Дагестана, Терско-Сулакской впадины и прилегаю-

щей акватории Каспия выделить несколько нефте-

газоматеринских толщ со средними и высокими 

нефтегазогенерационными особенностями: аален-

ская и байос-батская (среднеюрские), апт-альбская 

(нижнемеловая), кумская (эоценовая), майкопская 

(олигоцен-нижнемиоценовая), чокракская и кара-

ганская (среднемиоценовые). 

В центральной части Терско-Каспийского про-

гиба наиболее погруженными областями являются 

Осетинская, Чеченская впадины, которые могут яв-

ляться основными очагами генерации углеводоро-

дов. Глубина расположения очагов по [5] колеб-

лется в интервале от 2800 до 5000 м. 
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Abstract 

This article presents the concept of GIST tumors, their prevalence, location in the overall cancer incidence. 

The article provides clinical cases of tumors GIST. 

Аннотация 

В статье представлены понятия о GIST опухолях, их распространенности, месте в общий структуре 

онкологической заболеваемости. В статье приведены клинические случаи заболевания опухолями GIST.  

 

Keywords: GIST, tumor, histology, treatment, surgery 

Ключевые слова: ГИСТ, опухоль, гистология, лечение, хирургия 

 

Гастроинтестинальные стромальные опухоли 

(Gastrointestinal Stromal Tumors - GIST) являются 

наиболее редко встречающимися новообразовани-

ями желудочно-кишечного тракта мезенхималь-

ного происхождения. GIST обладают неблагопри-

ятным прогнозом, составляя от 0,1 до 3% среди 

всех гастроинтестинальных злокачественных опу-

холей. Частота встречаемости GIST составляет 10-

20 случаев на 1 000 000 населения в год. В США 

ежегодно регистрируется около 5000-6000 новых 

случаев подобных заболеваний. Одинаково часто 

поражаются мужчины и женщины. Медиана воз-

раста пациентов с GIST приходится на 55-65 лет, 

редко на лиц моложе 40 лет [1,3,5].  

Эта опухоль имеет признаки поражения как 

нервной, так и гладкомышечной ткани и происхо-

дит из клеток стенки ЖКТ, известных под назва-

нием интерстициальных клеток Каяла (ICCal) – 

первоначально описаны Каялом в 1889г. (2). Это 

KIT – положительные фибробластоподобные 

клетки, принимающие участие в целом комплексе 

межклеточных взаимодействий между автономной 

нервной системой и гладкомышечными клетками 

ЖКТ. Считается, что они координирует перисталь-

тику (пейсмекерные клетки ЖКТ) и генерируют 

медленноволновую активность [4,6].  

Рассмотренные случаи подтверждают данные 

литературы о том, что GIST чаще всего не имеют 

специфических симптомов и выявляются как 

случайная находка при обследовании или во время 

оперативного вмешательства по поводу другой 

патологии.  

Согласно Международной классификации 

опухолей ЖКТ 3-го пересмотра выделяют: 

доброкачественную GIST, GIST с неуточнённым 

потенциалом злокачественности, злокачественную 

GIST [9,10]. 

В зависимости от молекулярно-генетических 

факторов выделяют несколько групп GIST: 1) GIST 

с мутациями гена c-KIT имеет различные 

локализации, встречается большинстве случаев 

(85%), имеет солитарный характер; 2) GIST с мута-

циями гена PDGFRa обычно поражает желудок, до-

стигает гигантского размера, имеет благоприятного 

течение (5-8%), солитарный характер; 3) семейная 

форма GIST как проявление наследственных мута-

ций гена c-KIT или PDGFRa, встречаются пер-

вично-множественные опухоли; 4) GIST при 

наследственных синдромах в педиатрии, таких как 

множественная GIST, связанная с нейрофиброма-

тозом тип 1, при которой встречается мутация гена 

NF, не связанная с мутациями генов c-KIT или 

PDGFRa, и GIST у детей с триадой Карнея: GIST 

желудка, параганглиома, хондрома легкого не свя-

занная с мутациями генов c-KIT или PDGFRa [7,8]. 

GIST могут развиваться в любом отделе пищевари-

тельного тракта: в желудке – 60%; в тонкой кишке 

– 30%; в толстой кишке – 8%; в прямой кишке – 5%; 

в пищеводе – 2% [2]. 
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При световой микроскопии гастроинтести-

нальная автономная нейрогенная опухоль имеет ве-

ретеноклеточное строение, напоминает гладкомы-

шечные опухоли. При иммуногистохимическом ис-

следовании все гастроинтестинальные автономные 

нейрогенные опухоли экспрессируют CD117 (c-kit), 

виментин. Кроме того, большая часть опухолей 

экспрессирует нейрон-специфическую энолазу и 

CD34. В половине случаев определяется синапто-

физин, реже — хромогранин А, S-100 и нейрофила-

менты [2,3].  

50% случаев GIST диагностируют на поздних 

стадиях развития в связи с отсутствуем специфиче-

ских симптомов и трудностью гистологической ве-

рификации опухоли. GIST преобладает 

экстраорганный вариант роста, что сказывается на 

их длительном скрытом течении. Как минимум в 

половине случаев стромальные мезенхимальные 

опухоли проявляют себя острыми осложнениями, 

среди которых доминируют желудочно-кишечные 

кровотечения.  

Для GIST характерно гематогенное 

метастазирование в печень, по брюшине, реже в 

легкие, кости и крайне редко в лимфатические узлы 

– 5%. В связи с этим расширенные 

лимфаденоэктомии нецелесообразны даже при 

большой опухоли. Объязательным условием 

хирургического лечения является резекция в 

пределах здоровых тканей и удаление большого 

сальника при GIST любой локализации [5,9]. 

При локализованных формах после радикаль-

ного удаления опухоли частота рецидивов состав-

ляет около 35%, при местно-распространенных 

формах GIST рецидивы развиваются в 90% слу-

чаев. При рецидивных и диссеминированных фор-

мах GIST медиана выживаемости составляет 10-20 

мес [5,10]. 

В отечественной и зарубежной литературе 

описания этой опухоли крайне редки, в связи с чем 

мы публикуем наше наблюдение.  

В диагностическом процессе использованы все 

доступные средства инструментальной 

визуализации у больных с GIST опухоли. Всем 

больным выполнялись рентгеноскопия и рентгено-

графия груди и живота, как и ультразвуковое иссле-

дование, МСКТ органов брюшной полости и груд-

ной клетки. Эндоскопические исследования: эзо-

фагодуоденоскопия и колоноскопия 

использовались не только по экстренным показа-

ниям, но и тяжёлых больных, в частности при же-

лудочно-кишечном кровотечении для выявления 

источника геморрагии.  

Клинический случай №1 

Пациент И., 49 лет, и/б № 527, находился на 

лечении в отделении онкоабдоминальной хирургии 

с 29.11.2018г. по 13.12.2018г. Поступил с жалобами 

на желудочно-кишечное кровотечение, боли в эпи-

гастрии, общую слабость и похудание. В анамнезе 

имелись указания на язву желудка. В течение дли-

тельного времени за медицинской помощью не об-

ращался. В начале июня 2018 года черный стул и 

боли в эпигастрии начали нарастать, что и выну-

дило пациента обратиться за медицинской помо-

щью. Больной астенического телосложения, кож-

ные покровы бледные. При пальпации в эпига-

стральной области определяется безболезненное 

объемное образование плотноэластической конси-

стенции, диаметром до 10 см. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. 

По данным УЗИ в проекции брыжейки кишеч-

ника тесно прилегая к передней поверхности под-

желудочной железы, желчному пузырю, стенкам 

желудка и ДПК определяется объемное образова-

ние неправильной формы, состоящее из двух обра-

зований, связанных между собой размерами 

115х99х83мм и 61х57х85мм гетерогенной струк-

туры, выраженной интранодулярной васкуляриза-

цией гипоэхогенными участками полостной струк-

туры диаметром 10-18мм. Образование подвижное. 

Граница образования между окружающими тка-

нями и органами стенками сосудов, желчного пу-

зыря и желудка, капсулой печени четкая. Призна-

ков инвазивного роста нет.  

При эзофагогастродуоденоскопии отмечается 

в области н/3 тело желудок по большой кривезне, 

частично по передние стенки визуализируется 

сдавление с признаками прорастанием в центре, 

округлой формы. Сдавление с признаками 

прорастанием н/3 тело желудок. Не иссключается 

подслизисая опухоль. 

Гистологическое заключение: фибросаркома с 

прорастанием в желудок (возможно GIST). 

По данным контрастном рентгеноскопии ЖКТ 

в желудке при тугом наполнении отмечается де-

формация желудка с первых глотков, которые обте-

кают крупный дефект наполнения по заднему кон-

туру в антральном отделе, неправильно овальной 

формы с неровными контурами, размером до 

5,0х7,8см, неподвижное, по малой кривизне контур 

не прослеживается. В процессе исследования на 

фоне дефекта наполнения определяется дополни-

тельное депо контраста неправильной формы, воз-

можно, за счет изъязвления.  
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Рис. 1. Рентген картина ГИСО 

 

По данным МСКТ в проекции стенок антраль-

ного отдела желудка и ДПК, преимущественно с 

экстраорганным ростом определяется объемное об-

разование узловой структуры, с четкими конту-

рами, размерами 129х113х111мм, с выраженным 

сужением просвета органов. Кпереди и книзу дан-

ного образования определяется бесформенный уча-

сток размерами 76х31х76мм. Образование приле-

жит к правой, частично левой доли печени, желч-

ному пузырю с признаками его деформации, ча-

стично прилежит к головке ПЖЖ, мышцам 

передней брюшной стенки.  

 
Рис. 2. МСКТ исследование 

 

На основании проведенных комплексных кли-

нико-инструментальных методов исследования 

больному поставлен диагноз: опухоль тела и ан-

трального отдела желудка осложненным кровоте-

чением.  

По решению консилиума 04.12.18г. больному 

произведена операция дистальная субтотальная ре-

зекция желудка по Бильрот II с наложением анасто-

мозов гастро-энтеро и Брауна.  

 



28 Norwegian Journal of development of the International Science No 69/2021 

 
Рис. 3. Больной И. ГИСО желудка. Интероперационное фото 

 

При ревизии отмечено, что печень, селезенка, 

париетальная и висцеральная брюшина и большой 

сальник не изменены, асцита нет. Интраопераци-

онно отмечалась опухоль размерами 155х130мм, 

темно-бурого цвета, границы четкие, бугристая, 

плотной консистенции, обильно кровоснабжается. 

Питающие ее сосуды значительно расширены, из-

виты. Опухоль исходит из малой кривизны тела и 

антрального отдела желудка.  

 

 
Рис. 5. Больной И. ГИСО желудка. Макропрепарат 
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Рис. 6. Больной И. Гистологическая картина гастроинтестинальной стромальной опухоли Оk 40 xOб 10  

 

При микроскопии опухолевый узел представ-

лен хаотично расположенными пучками, состоя-

щими из вытянутых клеток среднего размера с вы-

тянутыми гиперхромными ядрами с низкой мито-

тической активностью. Цитоплазма некоторых 

клеток вакуолизирована. Периваскулярно отмеча-

ются отек и миксоматозные изменения. На уль-

траструктурном уровне опухоль представлена клет-

ками нейрогенной природы. В цитоплазме присут-

ствуют гранулы типа нейросекреторных. Клетки 

имеют множество отростков с фибриллярными 

структурами, микротрубочками и миелиновыми 

фигурами (рис. 6). 

Послеоперационная гистология №12270-71-

72-73-74-75.о/18г. – Эпителиалный вариант 

гастроинтестинальной стромальной опухоли же-

лудка. Послеоперационный период протекал без 

осложнений и на 9-е сутки в удовлетворительном 

состоянии пациент выписан под наблюдением он-

колога по месту жительства.  

Клинический случай №2 

Больной Б., 55 лет, и/б №7127, находился на 

стационарном лечении в отделении онкоабдоми-

нальной хирургии Республиканского специализи-

рованного научно-практического медицинского 

центра онкологии и радиологии с 20.09.2019г. по 

15.10.2019г. Поступил с жалобами на боли в эпига-

стральной области и в животе, общую слабость. Из 

анамнеза больной в амбулаторных условиях в тече-

ние 6 месяцев получал консервативную терапию с 

диагнозом язва желудка.  

По данным эзофагодуоденоскопии в просвете 

средней и нижней трети тела желудка по большой 

кривизне и по передней стенке определяется 

огромное подслизистое образование слизистое 

образование по поверхности занята язвенным 

дефектом.  

При УЗИ в эпигастральной области 

визуализируется кистозно-солидной структуры 

образование, неправильной формы, размерами 

52х63х53 мм. 

По данным контрастном рентгеноскопии ЖКТ 

проксимальный отдел желудка образует каскадный 

перегиб. В проксимальной части желудка 

определяется дефект наполнения, неправильно-

округлой формы, в больших размеров. Тело 

желудка без деформации, рельеф сохранен.  

По данным МСКТ в просвете желудка опреде-

ляется объемное образование с ровными, четкими 

контурами, размерами 45х75х47мм. Просвет же-

лудка деформирован. Отмечается локальная дефор-

мация контура по большой кривизне, окружающая 

клетчатка без признаков инфильтрации.  
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Рис. 7. МСКТ картина 

 

По решению консилиума 03.10.19г. больному 

была произведена операция проксимальная 

субтотальная резекция желудка с резекцией 

нижней трети пищевода.  

 
Рис. 8. Больной Б. ГИСО желудка. Интероперационное фото 

 

При ревизии в проекции проксимального от-

дела желудка отмечается опухоль размерами 

60х60мм, подвижная, плотноэластической конси-

стенции, обильно кровоснабжается.  
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Рис. 10. Больной Б. ГИСО желудка. Макропрепарат 

 

При разрезе макроскопически материал пред-

ставлен опухолевый узел в тонкой капсуле. На раз-

резе ткань белесовато-желтая с кистами с кровоиз-

лияниями, в центре имеются очаги некроза.  

 

 
Рис. 11. Больной Б. Гистологическая картина гастроинтестинальной  

стромальной опухоли Оk 40 xOб 10 

 

Послеоперационная гистология№9337-

9342.о/19г. – Гастроинтестинальный стромальный 

опухоль (GIST) желудка. Линия разреза без 

особенностей. Сальник без особенностей.  

Послеоперационный период протекал без 

осложнений и на 12-е сутки в удовлетворительном 

состоянии пациент выписан под наблюдением он-

колога по месту жительства.  
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Клинический случай №3 

Больной Т., 56 лет, и/б №9635, находилась на 

стационарном лечении в отделении онкоабдоми-

нальной хирургии Республиканского специализи-

рованного научно-практического медицинского 

центра онкологии и радиологии с 17.12.2018г. по 

04.01.2019г.  

Из анамнеза в течение 2 лет больной бекопо-

коил боли в области эпигастрии. У этой больной 

GIST опухоли желудка при экстраорганной локали-

зации данные были трактованы как опухоль забрю-

шинного пространства. Больной поступил с жало-

бами на боли в эпигастральной области.  

При УЗД в забрюшинном пространстве 

определяется повышенной эхогенности 

образование, неправильной формы с нечеткими 

контурами размерами 61х50мм. Образование тесно 

прилежит к задней поверхности тело и хвоста 

поджелудочной железы.  

Больному выполнена трепан биопсия под 

контролем УЗД.  

Гистология №3713.б/18г. – Невринома.  

При эзофагодуоденоскопии желудок полно-

стью расправляется, перистальтика симметрична, 

во всех отделах слизистая отечная, гиперемирован-

ная. Привратник округлой формы. В луковице 12.п. 

кишки по задней и передней стенкам определяется 

целующиеся язвы размерами 0,5-1,0см с выражен-

ным эрозивным воспалительным валом вокруг.  

По данным КТ в клетчатке на уровне подже-

лудочной железы, левой доли печени и тела же-

лудка определяется объемное образование с неров-

ными, несколько нечеткими границами размерами 

5,3х5,0х5,9см. Образование плотно прилежит к ме-

диальной поверхности левой доли печени, дефор-

мирует стенку желудка и фактически сливается с 

границами паренхимы поджелудочной железы по 

вентральной поверхности.  

 
Рис. 12. МСКТ картина 

 

На основании проведенных комплексных кли-

нико-инструментальных методов исследования 

больному поставлен диагноз: опухоль забрюшин-

ного пространства.  

Интраоперационно в проекции тела желудка 

обнаружено опухоль размерами 50х60мм, эктраор-

ганного роста, плотноэластической консистенции, 

подвижная, имеет капсулу. Больному произведена 

операция дистальная субтотальная резекция же-

лудка по Бильрот II с наложением анастомозов га-

стро-энтеро и Брауна.  
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Рис. 13. Больной Т. ГИСО желудка. Интероперационное фото 

 

 
Рис. 15. Больной Т. ГИСО желудка. Макропрепарат 
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Течение послеоперационного периода глад-

кое. Послеоперационная гистология 13023-24-

25.6.о/18г. Шваннома. Линия разреза без 

особенностей.  

Послеоперационный период протекал без 

осложнений и на 10-е сутки в удовлетворительном 

состоянии пациент выписан под наблюдением он-

колога по месту жительства.  

GIST чаще всего не имеют специфических 

симптомов, клинические проявления их имити-

руют другие нозологии данных локализаций.  

Основным методом лечения гастроинтести-

нальной стромальной опухоли желудка является 

хирургический. Стандартом операции должно быть 

радикальное удаление опухоли единым блоком с 

морфологически негативными краями резекции. 

При генерализации процесса применяется лекар-

ственное лечение.  
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Abstract  
The article is devoted to the study of psychomotor qualities in children using complex sensorimotor reactions 

of discrimination, choice and reaction to a moving object. The study involved blind and visually impaired children 

of middle school age. Due to the fact that motor functions are one of the main manifestations of human life and 

significantly affect the development of other body systems, when they are disturbed, unfavorable conditions are 

created for the development of psychomotor. Pathology leads to the fact that both internal organs and their func-

tions, which provide individual biological development, and external, motor, underlying adaptation to the social 

environment, suffer. As a result of the study, it was found that boys and girls with visual impairments lag behind 

their peers in terms of the total number of errors, the number of leads, Whipple's accuracy rate, the average reaction 

time and the number of erroneous reactions. 

Анотація 

Стаття присвячена вивченню психомоторних якостей у дітей за допомогою складних сенсомоторних 

реакцій розрізнення, вибору і реакції на рухомий об'єкт. В дослідженні брали участь сліпі і слабкозорі діти 

середнього шкільного віку. У зв'язку з тим, що рухові функції є одним з головних проявів життєдіяльності 

людини і в значній мірі впливають на розвиток інших систем організму, при їх порушеннях створюються 

несприятливі умови для розвитку психомоторики. Патологія призводить до того, що страждають, як 

внутрішні органи і їх функції, що забезпечують індивідуально-біологічний розвиток, так і зовнішні, рухові, 

що лежать в основі адаптації до соціального середовища. В результаті дослідження встановлено, що хлоп-

чики і дівчатка з порушеннями зору відстають від своїх однолітків за показниками загального числа поми-

лок, кількості опережений, коефіцієнту точності Уиппла, середнього значення часу реакції та числа поми-

лкових реакцій. 

 

Keywords: blind and poor-sighted children, sensorimotor reactions, psychomotor qualities 

Ключові слова: сліпі та слабкозорі діти, сенсомоторні реакції, психомоторні якості 

 

Вступ 

Згідно з даними першого Всесвітнього допо-

віді Всесвітньої організації здравоохра-вати 

(ВООЗ) про проблеми зору, майже 1,3 млрд. чоло-

вік у світі з різними формами порушення зору, в 

тому числі 40 млн тотально сліпих, з них 1,4 млн 

дітей позбавлені зору [1, 2]. У свою чергу, 40% ви-

падків дитячої сліпоти вважаються предотврати-

мими [3]. На сьогодні сліпота та слабкозорість - ос-

новні причини очної інвалідності у дітей, яка в 

структурі загальної дитячої патології посідає п'яте 

місце [4]. Поширеність хвороб ока та його придат-

кового апарату у дітей в Російській Федерації ста-

новить 16,0 на 10 тис. дитячого населення [3]. 

Сучасне суспільство характеризується висо-

ким функціональним навантаженням на сенсорні 

системи, що, в свою чергу, впливає на показники 

вегетативних функцій організму [5]. 

У зв'язку з тим, що рухові функції є одним з 

головних проявів життєдіяльності людини і в 

значній мірі впливають на розвиток інших систем 

організму, при їх порушеннях створюються 

несприятливі умови для розвитку Психома-Торік. 

Патологія призводить до того, що страждають як 

внутрішні органи і їх функції, що забезпечують 

індивідуально-біологічний розвиток, так і зовнішні, 

рухові, що лежать в основі адаптації до соціального 

середовища [6-8]. 

На думку І.А. Аршавского [9], життя ор-

ганізму, його зростання і розвиток формується ру-

ховою активністю. Різна ступінь гіпокінезії в дитя-

чому віці негативно впливає на розвиток серцево-

судинної, нервової, респіраторної, ендокринної, 

імунної та інших систем, опорно-рухового апарату, 

знижує функціональні резерви організму і стійкість 

до захворювань. З іншого боку, при хворобах, так 
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званих функціональних, як, наприклад, зниження 

або відсутність функції зорового аналізатора, ру-

хова і адаптивна активність знижені, що не може не 

впливати на розвиток організму людини в цілому 

[10, 11]. 

Метою дослідження було вивчення психомо-

торних якостей у дітей середнього шкільного віку з 

порушеннями зору за допомогою складних сенсо-

моторних реакцій розрізнення, вибору і реакції на 

рухомий об'єкт. 

Методи дослідження 

Проспективне когортне дослідження прово-

дили на базі спеціальної загальноосвітньої школи 1-

3 рівня для дітей з порушеннями зору № 23 м. 

Слов'янська, яка займається реабілітацією дітей з 

порушеннями зору з 1948 року. До групи 

порівняння входили школяри загальноосвітньої 

школи № 17 м. Слов'янська Донецької області, 

Україна. 

В рамках виконаної роботи в дослідженні 

взяли участь 113 дітей, віком від 11 до 14 років, а 

саме 49 хлопчиків (43,36%) і 64 дівчинки (56,64%). 

Основна група (табл. 1) - 58 сліпих і слабкозорих 

дітей (30 хлопчиків і 28 дівчаток) і контрольна - 55 

(19 хлопчиків і 36 дівчаток) одноліток з I групою 

здоров'я. 

Критеріями виключення при проведенні пси-

ходіагностичної методики "Реакція на об'єкт, що 

рухається" були діти мають гостроту зору на кра-

щий очей від 0,01 до 0,04 діоптрії. 

Таблиця 1 

Види порушення зору дітей основної групи 

Патологія 

Вік 11-14 років 

Хлопчики 

n=30 

Дівчатка 

n=28 

Ступінь вираженості міопії висока >6 діоптрій 8 5 

Поразка рогівки: мікрокорнеа 2 1 

Патологія кришталика: 

вроджена катаракта  2 

вроджена афакія  1 

колобома кришталика  1 

Патологія райдужки анірідія  2 

Одночасне ураження сітківки з зоро-

вим нервом 

гіпоплазія сітківки та зорового 

нерва 
10 8 

Поразка зорового нерва 
часткова атрофія 1 1 

повна атрофія 2 1 

Поразка сітківки 

гіпоплазія 1 1 

часткова гіпоплазія  1 

хореоретініт  1 

Амавроз Лебера   1 

Патологія очних яблук мікрофтальм 2 2 

 

анофтальм 2  

післяопераційний 2-х сторон-

ній анофтальм 
2  

 

Для вирішення поставлених завдань, реєстра-

цію визначення часу реакції пара-метрів проводили 

апаратно-програмним комплексом «НС-Псіхотест-

НІ» - НСФТ010999.001ПС 2008 - Нейрософт, г. 

Иваново (Росія) з використанням оперативно-ної 

системи Windows XP Professional. 

Психомоторні якості у обстежених дітей, влас-

тивості нервових процесів і функціональних станів 

оцінювали за такими класичними психодіагностич-

них методик: "Реакція розрізнення", "Реакція ви-

бору", "Реакція на об'єкт, що рухається" [10]. 

Статистична обробка здійснювалася на ПК 

комп'ютері за допомогою пакетів програм Microsoft 

Excel і Statistic-6. Рівень достовірності відмінно-

стей досліджуваних показате-лей визначали з допо-

могою t-критерію Стьюдента. Результати вважали 

статистично значущими при р <0,05. 

Результати 

Функціональна рухливість нервових процесів 

у людини повинна розглядатися як максимально 

можлива швидкість переробки інформації різного 

ступеня складности в заданому ліміті часу. Вона є 

інтегрованим показником всіх скоростних можли-

востей нервової системи: сприйняття сигналу, його 

аналізу, прийняття рішення, видачі команди, тощо, 

що обумовлено не тільки швидкісними процесами 

в периферичної нервової системи, але в тому числі 

і особливостями функціонування центральних кор-

кових структур. 

З метою визначення рухливості нервових про-

цесів використовували складну сенсомоторную ре-

акцію розрізнення, яка реалізується на один кон-

кретний стимул з не-скількох різний стимулів 

(табл. 2). Швидкість, точність і висока сконцентро-

ваність на виконанні завдання викликають 

емоційну напругу. 
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Таблиця 2 

Реакція розрізнення у дітей з патологією зору в віці 11-14 років 

 

Показники 

 

Практично здорові 

діти  
Діти з патологією зору 

хлопчики 

(n=19) 

дівчата 

 (n=36) 
хлопчики (n=30) 

дівчата 

 (n=28) 

Загальна кількість по-

милок, од. 
1,9±0,02 1,4±0,02 

3,0±0,04*× 

 

2,1±0,03* 

 

Кількість випереджень, 

од. 
0,4±0,01 0,2±0,01 

1,1±0,02*× 

 

0,4±0,01* 

 

Коефіцієнт точності 

Уиппла, у.о. 

0,2±0,01 

 
0,2±0,01 

0,1±0,005* 

 

0,1±0,005* 

 

Середнє значення часу 

реакції, мс 
293,8±4,47 296,5±4,51 

338,5±5,15*× 

 

341,5±5,19* 

 

Число помилкових ре-

акцій, од. 
1,3±0,02 1,2±0,02 

2,0±0,03*× 

 

1,9±0,02* 

 

Примітка: * - відмінності достовірні між дітьми однієї статі (р <0,05); 

× - відмінності достовірні між дітьми з патологією зору. 

 

При дослідженні реакції розрізнення у сліпих і 

слабкозорих хлопчиків у віці 11-14 років ми вста-

новили. Всі показники у них були знижені в 

порівнянні з аналогічними показниками у прак-

тично здорових хлопчиків аналогічного віку. А 

саме, загальне число помилок - в 1,58 рази (р <0,05), 

кількість опережений - в 2,75 рази (р <0,05), 

коефіцієнт точності Уиппла - в 2 рази (р <0,05) , се-

реднє значення часу реакції - на 15,21% (р <0,05) і 

число помилкових реакцій - в 1,54 рази (р <0,05). 

Аналізуючи ті ж показники у сліпих і слабко-

зорих дівчаток у віці 11-14 років нами встановлено. 

Всі їх показники були знижені в порівнянні з ана-

логічними показате-лями у практично здорових 

дівчаток відповідного віку. А саме, загальне число 

помилок було більше в 1,5 рази (р <0,05), кількість 

випередження та коефіцієнт точності Уиппла 

більше в 2 рази (р <0,05), середнє значення часу ре-

акції було довше на 15,18% (р <0,05), а число поми-

лкових реакцій було більше в 1,58 рази (р <0,05). 

Якщо порівнювати дані показники між слі-

пими і слабкозорими хлопчиками і дівчатками, мо-

жна відзначити наступне. Загальна кількість поми-

лок у хлопчиків була більше, ніж у дівчаток, на 

42,86% (р <0,05), кількість опережений була більше 

в 2,75 раз (р <0,05), число помилкових реакцій було 

більше на 5,26% (р <0,05). Коефіцієнт точності Уи-

ппла у хлопчиків і дівчаток був однаковим. Середнє 

значення часу реакції у дівчаток було більше, ніж у 

хлопчиків, на 0,88% (р <0,05). 

Далі, ми оцінювали рухливість нервових про-

цесів, за допомогою складної сенсомоторної реакції 

вибору, при якій на кожен певний стимул необхідно 

відповідати конкретним типом реакції (табл. 3). 

При цьому висока концентрація уваги, логічний 

компонент прийняття рішення викликають психое-

моційне напруження, а час і точність виконання ви-

значають стресостійкість до мінливих умов середо-

вища. 

Таблиця 3 

Реакція вибору у дітей з патологією зору в віці 11-14 років 

 

Показники 

 

Практично здорові 

діти  
Діти з патологією зору 

хлопчики 

(n=19) 

дівчата 

 (n=36) 
хлопчики (n=30) 

дівчата 

 (n=28) 

Загальна кількість поми-

лок, од. 
4,2±0,06 2,9±0,04 

10,0±0,5*× 

 

6,9±0,10* 

 

Коефіцієнт точності Уи-

ппла, у.о. 
0,3±0,01 0,3±0,01 

0,2±0,01* 

 

0,2±0,01* 

 

Середнє значення часу 

реакції, мс 
361,1±5,49 372,8±18,64 

416,6±6,33*× 

 

430,1±6,54* 

 

Число помилкових реак-

цій, од. 
7,9±0,12 

8,3±0,41 

 

4,8±0,07*× 

 

5,0±0,07* 

 

Примітка: * - відмінності достовірні між дітьми однієї статі (р <0,05); 

× - відмінності достовірні між дітьми з патологією зору. 

 

При дослідженні реакції вибору у дітей з пато-

логією зору в віці 11-14 років ми встановили. За-

гальна кількість помилок і середнє значення часу 

реакції у сліпих і слабкозорих хлопчиків нижче, ніж 

у практично здорових однолітків такого ж статі і 

віку, в 2,38 (р <0,05) і 1,15 рази (р <0,05) відповідно 

. Коефіцієнт точності Уиппла і число помилкових 

реакцій у хлопчиків з патологією зору нижче, ніж у 

здорових однолітків, в 1,5 (р <0,05) і 1,6 раз (р 

<0,05) відповідно. 

При аналізі тих же показників у сліпих і слабо-

зорих дівчаток у віці 11-14 років виявилося, що за-

гальне число помилок і середнє значення часу реа-

кції у сліпих і слабкозорих дівчаток нижче, ніж у 
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практично здорових дівчаток того ж віку, в 2,37 (р 

< 0,05) і 1,15 (р <0,05) рази відповідно. Коефіцієнт 

точності Уиппла і число помилкових реакцій у дів-

чаток з патологією зору були нижче, ніж у їх прак-

тично здорових однолітків, в 1,5 (р <0,05) і 1,6 (р 

<0,05) рази відповідно. 

Якщо порівнювати дані показники між слі-

пими і слабкозорими хлопчиками і дівчатками, мо-

жна відзначити, що загальна кількість помилок у 

хлопчиків нижче, ніж у дівчаток, на 44,93% (р 

<0,05). У дівчаток середнє значення часу реакції 

було нижче на 3,24% (р <0,05), число помилкових 

реакцій - на 4,17% (р <0,05) в порівнянні з хлопчи-

ками. Коефіцієнт точності Уиппла не відрізнявся у 

хлопчиків і дівчаток (р> 0,05). 

Збалансованість нервових процесів, чіткість 

реагування, здатність до ризику, працездатність і 

функціональний стан ЦНС у дітей з вадами зору ви-

значали з допомогою складної сенсомоторної реак-

ції на об'єкт, що рухається. Виконання якої вимагає 

складної обробки сенсорного сигналу центральною 

нервовою системою. Сліпі, а також зі слабким зо-

ром діти, які не бачили червону заливку, цей тест 

не виконували. 

Результати досліджень показників реакції на 

об'єкт, що рухається у дітей з патологією зору в 

наступній віковій групі (11-14 років) наведені в таб-

лиці 4. 

Таблиця 4 

Реакція на об'єкт, що рухається у дітей з патологією зору 

 у віці 11-14 років 

Показники 

Практично здорові 

діти 
Слабкозорі діти 

хлопчики 

(n=19) 

дівчата 

 (n=36) 

хлопчики 

 (n=23) 
дівчата (n=24) 

Середній час реакції, мс 3,1±0,04 11,4±0,17 1,8±0,02*× 6,6±0,10* 

Число випереджень, од. 5,7±0,08 4,1±0,06 8,8±0,13*× 6,3±0,09* 

Число запізнень, од. 18,6±0,28 8,5±0,12 33,6±0,51*× 11,8±0,17* 

Число точкових реакцій, 

од. 
12,3±0,18 22,2±0,33 9,1±0,13*× 16,4±0,24* 

Примітка: * - відмінності достовірні між дітьми однієї статі (р <0,05); 

× - відмінності достовірні між дітьми з патологією зору. 

 

При дослідженні реакції на об'єкт, що ру-

хається у слабкозорих хлопчиків у віці 11-14 років 

встановлено, що всі показники були знижені, а саме 

середній час реакції в 1,72 рази (р <0,05), число ви-

переджень в 1,54 рази (р <0,05), число запізнень і 

число точкових реакцій в 1,39 (р <0,05) і 1,35 рази 

(р <0,05) відповідно. 

При аналізі тих же показників у слабкозорих 

дівчаток у віці 11-14 років нами було встановлено, 

що знижені такі показники, як середній час реакції 

- в 1,73 раз (р <0,05), число випереджень - в 1,54 

рази ( р <0,05), число запізнень - в 1,39 рази (р 

<0,05) і число точкових реакцій - в 1,53 рази (р 

<0,05) в порівнянні зі здоровими дівчатками даної 

вікової групи. 

Якщо порівнювати дані показники, отримані у 

слабозорих хлопчиків і дівчаток, можна відзначити 

наступне. Всі показники у хлопчиків були нижче, 

ніж у дівчаток, а саме середній час реакції - в 3,66 

рази (р <0,05), число випереджень - в 1,39 рази (р 

<0,05), число запізнень - в 4,54 раз (р <0,05) і число 

точкових реакцій - в 1,80 рази (р <0,05). 

Висновок  

Таким чином, в результаті дослідження, нами 

встановлено, що хлопчики і дівчатка з порушен-

нями зору відстають від своїх однолітків за всіма 

показниками реакції розрізнення, реакції вибору і 

реакції на рухомий об'єкт. Це свідчить про 

неврівноваженість процесів збудження і галь-

мування в нервовій системі і вказує про особли-

вості порушення психомоторного статусу сліпих та 

слабкозорих дітей, що вимагає корекції цих показ-

ників за рахунок поліпшення якостей рухової 

сфери, яка включає комплекс рухових умінь, нави-

чок і автоматизму.  
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Abstract  

The aim of this article is to analyze the state of the problem of getting communicative competencies by phar-

macists in Ukraine and abroad. It was found that the ability to acquire communication skills for use in professional 

teaching needs to improve both in scope and teaching methods at the Universities in Ukraine. It is necessary to 

ensure the development of communication skills throughout the professional life of pharmacists in the curricula 

of postgraduate education. 

 

Keywords: pharmacist, communication skills, education  

 

INTRODUCTION 

The main tasks for healthcare are to ensure the 

quality medical and pharmaceutical care. It affects the 

quality of life and health of people, which are among 

the highest social values in the world [1]. 

Quality care occurs only when all providers, clini-

cians and pharmacists communicate clearly and effec-

tively with the patient and in their healthcare teams. In 

this case proper communication is an important attrib-

ution in health care. Improper communication can 

cause serious problems with patient safety. Research 

has shown that 80% of serious medical errors in 

healthcare are the result of communication failures [2]. 

But effective communication with patients can improve 

health outcomes. 

A communication skill is a discrete mode (unit of 

speech) by which a healthcare provider can further the 

clinical dialogue, and thus achieve some goals of out-

comes. This definition describes the communication 

skill as concrete, teachable, and observable [3]. Good 

communication skills are required for complex activi-

ties such as drug reviews, motivating people to follow 

medications and promoting health [4]. 

Currently, one of the main activities of a pharma-

ceutical specialist is the provision of information and 

consulting assistance. The practice of pharmaceutical 

care is new and significantly different from what has 

been the activity of pharmacists in recent years. The 

provision of pharmaceutical care involves taking re-

sponsibility for the pharmacotherapeutic results of pa-

tients. Pharmacists can help to achieve positive treat-

ment outcomes by educating, advising, and motivating 

patients to follow their pharmacotherapy regimens and 

monitoring plans. [5]. To perform this type of activity 

requires the ability to communicate effectively with 

visitors to pharmacies (patients). 

Therefore, the new generation of pharmacists must 

have the knowledge and skills necessary to perform 

their new functions and responsibilities in order to ade-

quately cope with the role as a member of a medical 

multidisciplinary team. Pharmacists must adapt their 

communication to a wide range of patient needs and 

achieve patient-centered communication [6] and make 

communication between patients a vital component of 

daily practice [7]. 

Much of their work is related to patient safety be-

cause patients very often are prescribed different med-

icines from different doctors, and patients might be is-

sued drugs that could make them unwell if combined 

with other medicines. And pharmacist must prevent 

dangerous drug interactions [8]. Pharmacist counsel 

and advise the patient to maximize the desired effects 

of the drug and minimize the side effects of the drug. 

An important role of the pharmacist is envisaged in 

achieving the goal of the campaign "Global Patient 

Safety Challenge: Medication Without Harm ", which 

was announced by the WHO in 2017, to reduce the 

number of deaths due to medicine use during 5 years 

[9].  

Thus, the professional activity of pharmacists re-

quires the ability to communicate effectively with peo-

ple, exchange information, make decisions and transmit 

the necessary information, which is a communicative 

process [10]. In the report "The role of the pharmacist 

in the health care system: training the future pharma-

cist" by The World Health Organization (WHO) de-

fined the pharmacist as a "communicator" [11]. So, the 

International Pharmaceutical Federation [12] and the 

European Union [13] have recommended to students-

pharmacists to acquire interpersonal skills. 

Providing quality pharmaceutical care is impossi-

ble without appropriate communication competencies. 

All professional competencies should be acquired 

through training, practice and self-education through-

out professional life. Compliance with modern require-

ments of curricula for both undergraduate and post-

graduate education is an opportunity to acquire, de-

velop, and improve professional competencies, which 

must be considered in curricula and training programs. 

Thus, the issue of implementing the acquisition 

and improvement of communication skills of a pharma-

cist is timely. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=pregraduate&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=timely&l1=1&l2=2
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THE AIM. The aim of this article is to analyze the 

state of the problem of communicative competencies of 

pharmacists in Ukraine and abroad.  

MATERIALS AND METHODS 

The materials of the study were 1) scientific arti-

cles about communication competencies of pharma-

cists in Ukrainian and abroad; 2) the national education 

standards of Pharmacists and official curricula of Uni-

versities of Ukraine of pharmaceutical profile in under-

graduate and postgraduate education about teaching 

communication skills. We used content-analysis, ana-

lytical methods. 

REVIEW AND DISCUSSION  

During recent years attention is paid to the actual 

problem of communication competencies of pharma-

cists. We found many studies in different countries. For 

this article we have selected some of them. 

So, scientists in Ukraine emphasize on needs to 

improve the training of pharmacists and to form appro-

priate communication skills in students in accordance 

with the new requirements [10,14,15,16,17]. 

We conducted preliminary research about the 

competencies among pharmacists in providing pharma-

ceutical care to patients with diabetes. A representative 

survey showed that respondents have identified a sig-

nificant barrier to the provision of pharmaceutical care 

for patients with diabetes. There is: a lack of appropri-

ate professional skills for counseling. Understanding 

the factors or problems that may contribute to improv-

ing the quality of patient care services is important for 

optimizing pharmaceutical care [18]. Also, research 

about priorities in postgraduate education, according to 

the meaning of pharmacist-practitioners, they need to 

improve counseling skills to provide the necessary 

pharmaceutical care [19]. 

Studies of teaching and assessment of communi-

cation skills in the United States and Canada have 

shown that they need to improve not only teaching 

about the subject, but also methods of teaching [20,21] 

and opportunities to practice in specific situations [22]. 

In Australia, researchers have found that the using 

of effective communication in the training for pharma-

cists leads to improved clinical outcomes and patient 

satisfaction, as well as to the promotion of interprofes-

sional relationships [23]. 

Analysis of the curricula of pharmaceutical 

schools in Brazil has identified gaps in pharmacy edu-

cation programs to include the teaching of communica-

tion skills. The programs need to be revised, in connec-

tion with the new state guidelines for pharmaceutical 

education [24]. 

A survey in Lebanon showed the need to develop 

empathic communication skills in pharmacists, because 

the adopted model of pharmaceutical practice requires 

them to establish effective communication and use of 

interpersonal skills [25]. 

The results of a study in Kazakhstan revealed the 

need for pharmacists to improve their competence in 

communication skills and the need to implement an ad-

ditional program about this subject for pharmacist-stu-

dents [26]. 

Scientists have found that communicative compe-

tence of pharmacists in Russia needed development of 

effective communication skills [27]. 

According to modern requirements, communica-

tion between pharmacists needs to be developed to-

wards a more patient-centered approach, and additional 

research is needed to determine how best to teach it to 

ensure the positive impact of pharmaceutical education 

to health outcomes [28,29]. Patient-centered care fo-

cuses on specific medical needs and desired health out-

comes and is thus the driving force behind every 

healthcare decision which healthcare provider makes 

[30]. Thus, students must know how to communicate 

with patients with various diseases. 

A study from Japan found that pharmacists faced 

three types of difficulties in communicating with can-

cer patients: dealing with negative emotions in patients, 

issues beyond their competence, and ways to manage 

patients and their families. These results may facilitate 

the development of interventions aimed at improving 

patient-pharmacist communication. The difficulties 

faced by pharmacists in communicating with cancer pa-

tients were classified into the following three areas: 

overcoming negative emotions of patients; issues be-

yond the competence of pharmacists; and how to man-

age patients and their families [31]. 

Pharmacists also require the possibility of addi-

tional time to consult people with dementia and their 

caregivers [32]. 

In a previous study by us, practical pharmacists 

noted that they needed to study the special needs of pa-

tients with diabetes to provide pharmaceutical care to 

those patients (counseling, blood glucose test, body 

weighing, blood pressure measurement, body mass in-

dex calculation, storage insulin etc.) [18,19,33]. This 

problem is also pointed out by foreign researchers [34]. 

Foreign researchers emphasize the need to im-

prove communication skills for qualified pharmacists 

as part of continuing education [35]. A study shows that 

pharmacists welcome such a development [36].  

In Ukraine, there is a Standard of Higher Educa-

tion for obtaining a master’s degree in "Pharmacy, In-

dustrial Pharmacy" [37], which was prepared and im-

plemented according to Law of Ukraine "About Higher 

Education". 

Special (professional) competencies of pharma-

cists are grouped in five clusters in accordance with In-

ternational Pharmaceutical Federation (Education Initi-

atives. Pharmacy Education Taskforce. A Global Com-

petency Framework, v.1) [38] and established in the 

national educational program. This program describes 

necessary communication skills for pharmacists (clus-

ter 1. FC 1. and cluster 4. FC 13.) [37]. 

Compliance with modern requirements of curric-

ula for undergraduate and postgraduate education is an 

opportunity to acquire, develop, and improve the pro-

fessional competencies of the specialists. Therefore, we 

analyzed the standards of higher pharmaceutical educa-

tion of the leading Universities of Ukraine for their de-

velopment of students' communicative competencies. 

Educational program for the master’s degree in 

"Pharmacy, Industrial Pharmacy" defines a mandatory 

component of the study in the 1st year of the discipline 
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"Ethics and Deontology in Pharmacy". One of the tasks 

in this discipline is to acquire basic knowledge of suc-

cessful communication and interaction; solving com-

munication problems related to the practical activities 

of pharmacists. 

After the adoption of the order of the Ministry of 

Health of Ukraine dated 18.09.2018 №1696 Universi-

ties determined the list and scope of disciplines, the se-

quence of their study, the form of training etc. This ex-

panded their autonomy and enabled a creative approach 

to the education in this subject. 

For teaching in the discipline "Ethics and deontol-

ogy in pharmacy", 90 hours are set aside for teaching, 

of which 40 hours in classrooms (lectures - 10 hours, 

seminars - 30 hours) and 50 hours for student's inde-

pendent work. This amounts to 1% of all education 

hours during a 5-year study. This is according to the 

state curriculum for the training of pharmacists, which 

was approved by the Ministry of Health of Ukraine on 

07/26/2016. 

Universities develop their curricula based on the 

state curriculum. The university decides at what level 

(year), what kind of content and how much (number of 

hours) is used for this course for the students. Some 

universities distribute the total hours differently in the 

direction of increasing the student's independent work 

(for example, lectures - 10 hours, seminars - 20 hours 

and 60 hours - for student's independent work), or re-

duce the total amount of hours for this discipline (for 

example, 60 hours). Most universities offer the study of 

this discipline in the first year, but some universities - 

in the 3rd or 4th year. 

It is better to acquire practical communication 

skills with the teacher and in groups. We can assume 

that the predominance of students' independent work 

provided by the programs is not optimal. Because the 

variety of aspects of communication indicates the ex-

treme complexity of communication as a practical dis-

cipline [39]. We can use a variety of communication 

skills. For example, the strategy of responding empath-

ically to emotion may be accomplished through ac-

knowledgment, validation, or praising the patient’s ef-

forts. The strategy of providing information in a way 

that it will be understood may be accomplished through 

previewing information, summarizing information, 

and/or checking patient understanding [3]. 

Regarding content, in the state curriculum, which 

is used by most universities, there is only one topic that 

is directly devoted to the skills of communication with 

the patient (Topic 3 - Fundamentals of professional 

communication). We think that is a short time for this 

topic and it is not optimal. 

An interesting example is the teaching of the dis-

cipline "Ethics and Deontology in Pharmacy" at Lviv 

National Medical University, which, unlike the stand-

ard program, provides 60 hours, but almost all topics 

are devoted to the development of communication 

skills. 

In the list of elective disciplines (the student has 

the right to choose this discipline or another from a cer-

tain block), various universities offer elective disci-

plines that are directly related to communication com-

petencies (Table). Teachers from non-pharmaceutical 

departments are involved in teaching in this subject. 

Table 1 

Elective disciplines about communication competencies of pharmacists offered by Ukrainian universities 

The name 

of the elective discipline 

Hours Year 

of 

study 
Amount  Lecture 

Semi-

nar 

Practical 

lesson 

Student's 

individual work 

Psychology of communication 90 20 20 - 50 1 

Psychology of communication 120 20 20 - 80 2 

Psychology of communication. 

Consumers behavior in pharmacy 
120 10 30 - 80 2 

Ethics (Ethical problems in medi-

cine) 
120 12 - 28 80 2 

Theory and practice of professional 

communication 
90 2 - 2 86 1 

Ethical problems in pharmacy 90 10 20 - 60 3 

Health promotion 90 6 24 - 60 1 

Communication Skills of 

Pharmacist 
120 10 30 - 80 2 

 

Analyses proposal of Ukrainian University shows 

that practicing pharmacists have no offers to improve 

their communication skills on postgraduate level edu-

cation in Ukraine. 

Thus, based on the analysis of programs for stu-

dents of pharmacy and scientific literature, we can con-

clude that the ability to acquire communication skills 

for use in professional teaching needs to improve both 

in scope and methods of teaching. For this competence 

it is important to develop communication skills in 

groups and with the teacher (discussions, debates, situ-

ational tasks, tests) using new learning models, such as 

simulation modeling and asynchronous methods 

(teaching independent of time and place) [40]. 

CONCLUSIONS  

Thus, the acquisition of communication skills by 

pharmacists needs to be improved at the undergraduate 

level of education. It is necessary to ensure the devel-

opment of communication skills throughout the profes-

sional life of pharmacists in the curricula of postgradu-

ate education. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=student%27s+independent+work&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Students%27+Individual+Work&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Students%27+Individual+Work&l1=1&l2=2
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In line with current communication requirements, 

pharmacists need to continue to develop a more patient-

centered approach to ensure that pharmaceutical educa-

tion has a positive impact on health outcomes. It is im-

portant to include in the content of the program the fea-

tures of communication with patients with various dis-

eases, as well as providing a patient-oriented approach 

to pharmaceutical care.  
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Abstract 
In the work, in accordance with the recommendation of C. Barton, an output to the equations is implemented 

that allow us to come to the judgment that both the gravitational field and the forces of universal gravitation in the 

Universe arise immediately after the Planck instant of time 𝑡𝑝𝑙 =  10−43c. It is shown that the dimensionless 

Planck force of attraction between two material points with masses m_1 and m_2 separated by distances r is di-

rectly proportional to the dimensionless Planck masses of each of the material points and is inversely proportional 

to the square the dimensionless Planck distance. According to the results of the assessment, the value of the "work 

experience" of the law of universal gravitation is about 10 thousand million years. 

Аннотация 

В работе, в согласие с рекомендацией Ц. Бартона, реализован выход на уравнения, которые позволяют 

прийти к суждению о том, что и гравитационное поле, и силы всемирного тяготения во Вселенной возни-

кают сразу же в след за планковским мгновением времени 𝑡𝑝𝑙 =  10−43c. Показано, что безразмерная план-

ковская сила притяжения между двумя материальными точками с массами 

𝑚1 и 𝑚2, разделенными расстояниями r, прямо пропорциональна безразмерным планковским массам 

каждой из материальной точек и обратно пропорциональна квадрату безразмерного планковского рассто-

яния. По результатам проведенной оценки, величина «трудового стажа» закона всемирного тяготения со-

ставляет порядка 10 тысяч миллионов лет. 

 

Keywords: the model of the Universe, the laws of physics, Planck units. 
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В работе предпринята попытка продемонстри-

ровать, каким образом планковские величины поз-

воляют расширить пределы нашего знания о грави-

тационном поле и силах всеобщего тяготения во 

Вселенной. 

До Исаака Ньютона практически все аргу-

менты, касающиеся движения небесных тел, своди-

лись в основном к тому, что небесные тела, будучи 

совершенными, движутся по круговым орбитам в 

силу своего совершенства, поскольку окруж-

ность — суть идеальная геометрическая фигура. 

Иными словами, считалось, что имеются два типа 

гравитации: «земная» и «небесная» гравитации, и 

это представление было устойчивым. На склоне лет 

Ньютон рассказал, что в молодые годы, когда он гу-

лял в деревенской тиши по яблоневому саду в по-

местье своих родителей, он увидел луну в дневном 

небе. И тут же на его глазах с ветки оторвалось и 

упало на землю яблоко. В то время Ньютон много 

размышлял над вопросом взаимного притяжении 

тел, но именно в этот момент ему пришла мысль о 

том, что сила, которая заставляет яблоко падать на 

землю, а Луну двигаться, не удаляясь прочь от 

Земли, является одной и той же всеобщей силой [1]. 

По результатам исследования движения пла-

нет по эллиптическим траекториям, в 1686 г. Нью-

тон предложил формулы для математических рас-

четов и прогнозов 

- силы тяготения между телами с массами 𝑚1 

и 𝑚2 при их удалении друг от друга на расстояние 

r: 

𝐹пр =  𝐺н
𝑚1∙𝑚2

𝑟2  ;   (1) 

- ускорения свободного падения тел 𝑔З вблизи 

поверхности Земли 

𝑔З =  𝐺н
𝑀З

𝑅З
2  ,   (2) 

где 𝑅З - радиус Земли в виде сферы, 𝑀З - масса 

Земли, а 𝐺н - гравитационная постоянная, «не зави-

сящая ни от формы, ни от состава, ни от каких – 

либо иных физических факторов». В числе обсуж-

даемых в литературе вопросов есть и вопрос о при-

чине, по которой закон всемирного тяготения (1) не 

был предложен Ньютоном еще в студенческие 

годы. С.И. Вавилов [2, c. 131] свидетельствует: 

«Кэджори детально анализировал в 1927 г. возмож-

ные причины задержки Ньютоном публикации его 

открытия. Он приходит к выводу, что главная при-

чина состояла в том, что Ньютон долгое время не 
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умел решить задачи о притяжении сферой внешней 

точки. Простое решение, состоящее в том, что такая 

сфера может быть заменена точкой в центре с мас-

сой всей сферы, было найдено Ньютоном много 

позже». 

В литературе отмечается, что теория Ньютона 

имеет ряд существенных отличий от теоретических 

построений предшественников. Ньютон не просто 

опубликовал формулу закона всемирного тяготе-

ния, но фактически предложил целостную матема-

тическую модель: 

 закон тяготения; 

 закон движения (второй закон Ньютона); 

 математический аппарат дифференциаль-

ного и интегрального исчисления. 

В совокупности эта триада считается достаточ-

ной для полного исследования самых сложных дви-

жений небесных тел. В развитие идей Ньютона в 

1813 г. Пуассон ввел понятие гравитационного по-

тенциала и уравнение, которое носит его имя, что 

позволяет исследовать гравитационное поле при 

произвольном распределении вещества [3]. Cо дня 

опубликования форма записи выражения (1) оста-

валась без изменения, разве что в (1) был добавлен 

сомножитель (константа гравитационного взаимо-

действия 𝐺н, Г. Кавендиш, 1798 г.), что в явном 

виде у Ньютона отсутствовало. 

В литературе порой можно встретить мнение, 

что теория гравитации Ньютона является менее 

точной, чем теория, предложенная А. Эйнштейном 

в 1915 – 1916 годах. Новая теория, названная общей 

теорией относительности (ОТО), имеет свою поня-

тийную систему, ряд дополнительных гипотез и по-

стулатов, свой математический аппарат и свои мо-

дельные представления о материи. Именно иссле-

дуя мировые уравнения Эйнштейна, А.А Фридман 

(1922 г.) показал, что в глубинном космологиче-

ском прошлом наша Вселенная была стянута в гео-

метрическую точку, а ее объемная плотность массы 

𝜌 была невообразимо большой. По оценкам Фрид-

мана [4] это случилось где – то 10 миллиардов лет 

тому назад. В своей книге «Создание Вселенной» 

известный физик - теоретик Г.А. Гамов писал, «что 

нынешнее расширение есть просто „упругий“ от-

скок, который начался, как только максимально 

возможная плотность была достигнута» - цит. по 

данным работы [5]. Есть авторы, которые отвер-

гают идею Гамова о взрывном образовании Вселен-

ной при колоссально высоких ее начальных плот-

ности и температуре, авторы считают, что надежно 

наблюдаемый факт её расширения вовсе не озна-

чает, что раньше Вселенная была маленьким 

и плотным объектом, впоследствии взорвавшимся 

с выходом на период термоядерных реакций. Со-

мнения оправданы, поскольку экстремальные усло-

вия «начального» движения Вселенной невоз-

можно проверить в натурном эксперименте, и вряд 

ли сомнения когда – либо удастся преодолеть. Тем 

не менее, согласно современным представлениям, 

планеты не вечно вращаются вокруг Солнца, и есте-

ственно возникает вопрос в отношении «трудового 

стажа» закона тяготения Ньютона (1). В данной 

связи нам, пожалуй, необходима формула, в кото-

рой, наряду с другими параметрами, в явном виде 

присутствует и время t (причем выход на расчет-

ную формулу желателен с учетом выражения (1), а 

еще лучше, в согласие с выделенной выше триадой 

Ньютона). 

По Ньютон, для силы инерции 𝐹ин можно запи-

сать [6]: 

𝐹ин = 𝑚 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑚 

𝑑𝑣

𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑚𝑣 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
=  

𝑑

𝑑𝑥
 (

𝑚𝑣2

2
), (3) 

где x - независимая переменная при прямоли-

нейном движении (в качестве которой принимаем 

радиус сферы R модели Вселенной), а 
𝑚𝑣2

2
 = 𝐸кин - 

кинетическая энергия. Объем Вселенной V прини-

маем равным V = 
4𝜋𝑅3

3
 , а ее массу M = ρV , где ρ - 

плотность. На удалении R от центра сферы выде-

ляем галактику массой m. Следуя (3), имеем урав-

нение 𝐹ин dr = d (
𝑚𝑣2

2
), интегрируя которое по r от r 

= 0 до r = R и по 𝐸кин от 𝐸кин = 0 до 𝐸кин =  
𝑚𝑣2

2
 по-

лучаем равенство 𝐹ин𝑅 =  
𝑚𝑣2

2
 . Тогда, принимая, 

что для галактики сила инерции 𝐹ин равна силе при-

тяжения 𝐹пр: 𝐹ин =  𝐹пр , выходим на равенство 
𝐺Н𝜌4𝜋𝑅2𝑚

3
 = 

𝑚𝑣2

2
 [7, 𝑐. 158], следуя которому для объ-

емной плотности массы ρ Вселенной можно запи-

сать 

𝜌 = 
𝑀

𝑉
 = 

3𝑣2

8𝜋𝐺Н𝑅2 = 
3

8𝜋𝐺Н𝑡2 .   (4) 

Как видим, со временем t плотность ρ Вселен-

ной понижается, что отвечает модели расширяю-

щейся Вселенной. 

Необходимо учесть параметры движения 

нашей Вселенной на начальном этапе ее космоло-

гического пути. В данной связи, на наш взгляд, ин-

терес представляет рекомендация Ц. Бартона [8], 

согласно которой гравитационная постоянная G 

неразрывно связана с известными планковскими 

единицами массы 𝑚𝑝𝑙, длины 𝐿𝑝𝑙 и времени 𝑡𝑝𝑙: 𝐺н 

= 
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2  . 

После подстановки 𝐺н = 
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2  в формулы (1), 

(2) и (4) имеем возможность записать 

- закон всемирного тяготения 
𝐹пр

𝐹𝑝𝑙
 = (

𝐿𝑝𝑙

𝑟
)

2 𝑚1

𝑚𝑝𝑙

𝑚2

𝑚𝑝𝑙
 ,   (5) 

- формулу для ускорения свободного падения 

тел вблизи поверхности не вращающейся Земли 

𝑔З = 𝑔𝑝𝑙
𝑀з

𝑚𝑝𝑙
 (

𝐿𝑝𝑙

𝑅з
)

2

,   (6) 

- уравнение для массы гравитационного излу-

чения Вселенной [9] 

𝑀𝑔  =  𝑚𝑝𝑙 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

.  (7) 

В формулах (6) и (7) соответственно 𝐹𝑝𝑙 −

 планковская сила, 𝐹𝑝𝑙 =  𝑚𝑝𝑙  
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
2  , а 𝑔𝑝𝑙 – планков-

ское ускорение 𝑔𝑝𝑙 =  
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
2  . При числовых значениях 

𝑚1 =  𝑚2 = 1 кг и 𝑟 = 1 м, следуя (5), величина 

силы притяжения между материальными точками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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весьма малая и равная 𝐹пр =

 1043 (
10−35

1
)

2

(
1

10−8)
2

=  10−11Н, она по порядку ве-

личины отвечает ньютоновской гравитационной 

постоянной 𝐺н. И действительно, гравитационная 

постоянная 𝐺н =  6, 67 ∙ 10−11  Н ∙ м2 кг2 ⁄ по сво-

ему физическому смыслу численно равна силе, с 

которой мысленно притягиваются две материаль-

ные точки массами по 1 кг, которые расположены 

на расстоянии 1 м друг от друга. После подстановки 

числовых значений 𝑔𝑝𝑙, 𝑀З и 𝑅З в (6) имеем число-

вое значение ускорения свободного падения 𝑔З для 

сферической Земли, равное 𝑔З = 

1051 1024

10−8 (
10−35

106 )
2

= 10 м с2⁄ , что отвечает извест-

ным количественным оценкам. Отмеченные осо-

бенности теоретически установленных Ньютоном 

закономерностей (1) и (2) выгодно отличают их от 

множества эмпирически полученных формул, кото-

рые нуждаются в постоянном уточнении. 

Математические выражения (5) и (7), в отли-

чие от словесного описания – см., например, [10, с. 

148], - не предполагают возможность прохождения 

Вселенной через то ее состояние, которое характе-

ризуется планковскими величинами параметров, а 

как бы констатируют данный факт при аналитиче-

ском описании движения Вселенной. Каждая из 

входящих в формулы (5) и (7) безразмерных план-

ковских величин 
𝐹пр

𝐹𝑝𝑙
 , 

𝑚і

𝑚𝑝𝑙
 ,

𝑀𝑔

𝑚𝑝𝑙
 ,

𝑉

𝑉𝑝𝑙
 и 

𝑡

𝑡𝑝𝑙
 изменяется 

в своих естественных пределах. И если на планков-

ский момент времени 𝑡𝑝𝑙 =  10−43с, когда объем V 

Вселенной достиг величины 𝑉𝑝𝑙 = 𝐿𝑝𝑙
3 =

 10−105м3, а её температура 𝑇 стала равной 𝑇𝑝𝑙 =

 1032K, и произошел природный взрыв, то уже в 

следующее мгновение «к своей работе приступил» 

закон всемирного тяготения (1), связывая/органи-

зуя на удалении в единое семейство осколки рас-

павшегося при взрыве первичного планковского 

сгустка материи. Если следовать математическим 

выражениям (5) и (7), то начиная именно с планков-

ского времени в нашей Вселенной формируется 

гравитационное поле, Вселенная расширяется с 

охлаждением от планковской 𝑇𝑝𝑙  до температуры, 

близкой к абсолютному нулю, причем с того же 

мгновения (𝑡𝑝𝑙 =  10−43с) следует исчислять и 

«трудовой стаж» закона всеобщего тяготения (1). 

Величину данного стажа, пожалуй, можно полагать 

равной 𝑡𝑛 = 𝑡𝑝𝑙 (
𝑅𝑛

𝐿𝑝𝑙
)

3/2

(
𝑚𝑝𝑙

𝑀𝑔𝑛
)

1/2

= 

10−43 (
1026

10−35)
3/2

(
10−8

1054)
1/2

= 3,2∙ 1017c, то есть по-

рядка 10 тысяч миллионов лет. Здесь принято, что 

наблюдаемой с Земли сфере Вселенной радиусом 

𝑅𝑛 =  1026м отвечает масса 𝑀𝑔 =  102𝑀𝑏 при сово-

купной массе современных барионов 𝑀𝑏 =
 1052кг [10, c. 148]. В принципе, равенство 𝑀𝑔 =

 102𝑀𝑏 отвечает позиции современной космологии, 

базирующейся на концепции не барионной скры-

той массы во Вселенной. Полагаем, что потенци-

альные возможности закона всемирного тяготения 

Ньютона (1) далеко не исчерпаны. 
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Abstract 

Evolution of security technologies shows that only the concept of an integrated approach to information se-

curity can provide modern information security requirements. A comprehensive approach means the complex de-

velopment of all the necessary methods and means of information protection. 

Today, the information exchange and information systems in the Ministry of Defense of Ukraine have certain 

means and approaches to the destruction of information, but each of them has different estimates of the effective-

ness of their use, as well as different cost of their purchase and use. Therefore, the main purpose of the article is 

to carry out a comprehensive analysis of means of destroying confidential information of methods of its destruction 

in order to formulate practical recommendations for choosing the most effective and economically feasible for the 

Ministry of Defense of Ukraine. 

The perfection of methods and means of destroying information from magnetic media is an important element 

of modern information security. The results of the analysis carried out in the article are the disclosure of the main 

features of modern devices for the elimination of magnetic records, as well as the ability to formulate a list of basic 

requirements for modern devices for the destruction of information from magnetic media. 

Today, technical means of information security, in particular, the elimination of information on magnetic 

media, are constantly being improved, absorbing the latest advances in modern security technologies. Their model 

range, which takes into account the diversity of customer requirements, such as the type of energy supply, the level 

of mobility, reliability and operating conditions, expands. All this determines the relevance of research topics in 

this direction in the future. 

Анотація 

У статті проведено аналіз та оцінка ефективності існуючих методів і засобів знищення інформації з 

магнітних носіїв як важливого елементу сучасної інформаційної безпеки з метою вироблення практичних 

рекомендацій щодо вибору найбільш ефективних та економічно вигідних методів та засобів знищення 

конфіденційної інформації в оборонній сфері. 

 

Keywords: information security; destruction of information; the effectiveness of the destruction of infor-

mation; magnetic storage media; a magnetic field; HDD; RAM. 

Ключові слова: інформаційна безпека; знищення інформації; ефективність знищення інформації;ма-

гнітний носій інформації;магнітне поле; жорсткий диск; оперативна пам'ять.  

 

Судячи з усього, інформаційна революція на 

землі триває. Людство вже щорічно виробляє 

близько 5 екзабайт інформації (5 мільярдів Гбайт), 

причому, близько 80% якої зберігається і пере-

дається за безпосередньої участі накопичувачів, які 

використовують принципи магнітного запису [1–

5]. Сьогодні в комп’ютерних інформаційних систе-

мах основні обсяги інформації зберігаються в 

пам’яті накопичувачів на жорстких магнітних дис-

ках (ЖМД). "Віртуальне" програмне стирання ін-

формації, яке забезпечується штатними засобами 

комп’ютера, природно, не може задовольнити усіх 

користувачів, що активно стимулює пошук нових 

ефективних методів і засобів захисту важливої та 

конфіденційної інформації [1–12]. Тому сьогодні 

разом із розвитком засобів зберігання та перене-

сення інформації набувають активного розвитку 

методи (способи) її остаточного знищення без за-

лишкового ефекту. Особливо цього потребують 

сфери бізнесу та захисту держави, які володіють 

значними масивами конфіденційної (таємної) ін-

формації. У більшості випадків, після ознайом-

лення з цією інформацією є потреба остаточного 

знищення її без можливостей відновлення су-

часними засобами зацікавлених сторін щодо її от-

римання. 

Сьогодні, інформаційні системи обміну та збе-

реження інформації в Міністерстві оборони (МО) 

України мають певні засоби та підходи до зни-

щення інформації, але кожний з них має різні 

оцінки ефективності їх застосування, а також різну 

вартість їх закупівлі та використання. Тому прове-

дення комплексного аналізу щодо оцінювання ме-

тодів та засобів знищення конфіденційної інфор-

мації з метою формування практичних рекомен-

дацій щодо вибору для МО України найбільш ефек-

тивних та економічно можливих є достатньо 

актуальним завданням сьогодення [1–4]. 

Постановка проблеми 

Сьогодні розвиток і застосування нових су-

часних технологій у всіх галузях виробничої діяль-

ності нерозривно пов’язане з обміном, використан-

ням, обробкою та зберіганням інформації. Прогрес 

у розвитку технологій і обладнання для вироб-

ництва напівпровідників, матеріалів і приладів 

електронної техніки, що почався в кінці минулого 

століття, визначив широке впровадження елек-

тронно-обчислювальних машин (ЕОМ), у тому 

числі і персональних, у всіх сферах людської діяль-

ності [1–3]. Об’єднання окремих ЕОМ в глобальну 

комп’ютерну мережу «Інтернет» дозволило орга-

нам державної влади, міністерствам, відомствам, 

силовим структурам, різним організаціям, фірмам і 

приватним особам істотно розширити доступ до ін-

формаційних ресурсів, збільшити обмін інфор-

маційними потоками, здійснювати їх обробку в ре-

альному масштабі часу або в стислі часові терміни. 

Удосконалення різних радіоелектронних засобів, 

підключення їх до ЕОМ, об’єднаним в локальні ме-

режі, призвело до виникнення складних керуючих 

систем і комплексів, призначених для автоматизо-

ваної обробки великих потоків інформації і видачі 

сигналів управління (системи управління рухом, 

навігаційні системи тощо). 

Значне збільшення обсягу інформації, що 
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зберігається та скорочення часових ресурсів, необ-

хідних для її обробки, зумовило необхідність за-

стосування поряд з паперовими носіями інформації 

інших носіїв, що сполучаються з ЕОМ. До таких 

носіїв слід віднести магнітні носії, що застосову-

ються в системах магнітного запису, що входять до 

складу персональних ЕОМ. Зараз на різних 

підприємствах і в організаціях, структурах, підпо-

рядкованих військових відомств, в якості носіїв ін-

формації, широкого поширення набули гнучкі і 

жорсткі магнітні диски, та флеш носії різні типи 

аудіо, відео та стрімерних касет, спеціальний маг-

нітний дріт, жорсткі, переносні накопичувачі ін-

формації [1,5,9]. Серед систем магнітного запису 

особливе місце займають накопичувачі на жорст-

ких магнітних дисках (НЖМД, вінчестери та флеш 

носії). Вони характеризуються об’ємом записуваної 

інформації в десятки і сотні гігабайт і часом до-

ступу порядку 0,1–1 секунди. У останні десять 

років поверхнева щільність запису інформації на 

НЖМД збільшувалася щороку в середньому на 

60%. Існуюча тенденція збережеться й далі, при 

цьому характерні розміри носіїв значно зменшу-

ються. Зараз ці носії займають провідні позиції се-

ред інших видів носіїв інформації та широко засто-

совуються для зберігання та перенесення інфор-

мації з обмеженим доступом. На таких магнітних 

носіях можливе зберігання великої кількості 

конфіденційної інформації, тобто інформаційних 

ресурсів, неконтрольоване поширення яких з яких-

небудь причин небажано. Сьогодні в ЗС України 

для захисту конфіденційної інформації, яка може 

зберігатися на магнітних носіях, застосовуються 

організаційно-режимні та організаційно-технічні 

заходи, що дозволяють перекрити можливі канали 

витоку інформації [5-8]. До організаційно-режим-

них заходів слід віднести обмеження кола осіб, до-

пущених до роботи на даній ЕОМ, облік і 

зберігання магнітних носіїв в спеціальних місцях, 

що знаходяться під охороною тощо. До ор-

ганізаційно-технічних заходів слід віднести кон-

троль технічних та експлуатаційних характеристик 

[2-4] і подальше закриття каналів витоку інфор-

мації шляхом застосування апаратури засекречу-

вання, зменшення випромінювання складових ча-

стин ЕОМ тощо. Разом з тим в комплекс заходів 

щодо закриття каналів витоку інформації входить 

не тільки охорона і приховування інформації, роз-

міщеної на магнітних носіях, але також її надійне 

знищення після ознайомлення та опрацювання або 

в екстрених обставинах. Якщо мова йде про 

конфіденційну інформацію, то в цьому випадку у 

користувача, власника або власника цієї інформації 

має бути впевненість в надійності її знищення з ме-

тою забезпечення високого рівня інформаційної 

безпеки. Інформація, що зберігаються на магнітних 

носіях, може здійснюватися за допомогою програм-

ного стирання заданих файлів, фізичного знищення 

носія інформації або зміни магнітних характери-

стик робочого шару [5,10]. Слід зазначити, що ви-

конання стандартної операції для операційної си-

стеми по стиранню заданого файлу не дає необхід-

ного позитивного ефекту, оскільки при цьому 

знищується не як така інформація, а тільки поси-

лання на неї в каталозі і таблиці розміщення файлів. 

Сама ж інформація, як і раніше знаходиться на 

жорсткому диску і може бути відновлена за допо-

могою спеціальних пристроїв. Фізичне знищення 

носія вимагає або достатніх часових ресурсів, або в 

ряді випадків (наприклад, знищення вибухом) може 

становити небезпеку для персоналу, що знахо-

диться поблизу. Значних енергетичних і тимчасо-

вих витрат вимагає зміна магнітних характеристик 

робочого шару шляхом його перегріву вище точки 

Кюрі. 

Сьогодні для екстреного знищення конфіден-

ційної інформації доцільним видається спосіб, зас-

нований на розмагнічуванні або намагнічуванні 

магнітного шару носія. Слід очікувати, що даний 

спосіб дозволить здійснити операцію зі знищення 

інформації в порівняно невеликому часовому 

проміжку, однак потребує створення досить силь-

них магнітних полів з амплітудами, зумовленими 

властивостями тонкоплівкових шарів магнітних 

носіїв інформації. 

Актуальність проблеми щодо закриття каналів 

витоку інформації за допомогою екстреного зни-

щення інформації, записаної на жорсткому диску, 

підтверджується вимогами наказів Міністра обо-

рони України щодо загальних, спеціальних та тех-

нічних вимог до пристроїв знищення інформації з 

магнітних носіїв. Ці накази формують завдання 

щодо необхідності створення пристроїв знищення 

інформації з магнітних носіїв і їх сертифікації в си-

стемі сертифікації засобів захисту інформації 

Міністерства оборони України. Сьогодні науково-

дослідним установам Міністерства оборони 

України ставиться задача щодо необхідності визна-

чення раціональних тактико-технічних характери-

стик для вибору із існуючих або створення нових 

пристроїв знищення інформації з магнітних носіїв, 

а органам сертифікації та випробувальних акреди-

тованим лабораторіям в системі сертифікації за-

собів захисту інформації МО України, необхідно 

буде керуватися цими вимогами безпеки інфор-

мації при проведенні їх сертифікації. Актуальне за-

вдання знищення інформації систем магнітного за-

пису, що входять до складу персональних ЕОМ, 

визначило тему цієї статті, яка повинна дати реко-

мендації щодо ефективного, екстреного знищення 

секретної інформації на електронних носіях різ-

ними методами та пристроями. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій 

Проведений аналіз останніх досягнень і 

публікацій свідчить [1–14] з розглядуваної тема-

тики показує, що еволюція технологій забезпечення 

безпеки показує, що тільки концепція комплекс-

ного підходу до захисту інформації може забезпе-

чити сучасні вимоги інформаційної безпеки [9]. 

Комплексний підхід має на увазі комплексний ро-

звиток всіх необхідних методів і засобів захисту ін-

формації.  

До основних методів і засобів забезпечення ін-

формаційної безпеки можна віднести: управління 

доступом - метод захисту інформації регулюванням 

використання всіх ресурсів системи (елементів баз 
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даних, програмних і технічних засобів). Управління 

доступом включає наступні функції захисту: іден-

тифікацію користувачів, персоналу і ресурсів си-

стеми (привласнення кожному об’єкту персональ-

ного ідентифікатора); впізнання (встановлення ав-

тентичності) об’єкту або суб’єкта по 

пред’явленому їм ідентифікатору; перевірку повно-

важень (перевірка відповідності дня тижня, часу 

доби, запрошуваних ресурсів і процедур встановле-

ному регламенту); дозвіл і створення умов роботи в 

межах встановленого регламенту; реєстрацію (про-

токолювання) звернень до ресурсів, що захища-

ються; реагування (сигналізація, відключення, за-

тримка робіт, відмова в запиті) при спробах не-

санкціонованих дій; перешкода – метод створення 

фізичної перешкоди шляху зловмиснику до інфор-

мації, що захищається (до апаратури, носіїв інфор-

мації тощо); маскування – метод захисту інфор-

мації в каналах телекомунікацій шляхом її крипто-

графічного закриття. Цей метод захисту широко 

застосовується як при обробці, так і при зберіганні 

інформації, в тому числі на гнучких магнітних дис-

ках. При передачі інформації по каналах телеко-

мунікацій на велику відстань цей метод є єдиним 

найбільш надійним. У вітчизняних комерційних си-

стемах цей метод використовується ще досить 

рідко через нестачу технічних засобів крипто-

графічного закриття і їх високу вартість в даний 

час; регламентація – метод захисту інформації, що 

створює такі умови автоматизованої обробки, 

зберігання та передачі інформації, що захищається, 

при яких можливості несанкціонованого доступу 

до неї зводилися б до мінімуму; примус – такий ме-

тод захисту, при якому користувачі та персонал си-

стеми змушені дотримуватися правил обробки, пе-

редачі і використання інформації, що захищається 

під загрозою матеріальної, адміністративної або 

кримінальної відповідальності; спонукання – такий 

метод захисту, який спонукає користувача, і персо-

нал системи, не порушувати встановлені правила 

шляхом дотримання сформованих моральних і 

етичних норм (як регламентованих, так і "неписа-

них"); знищення – метод захисту інформації від ви-

току шляхом її знищення при спробі викрадання 

(захоплення). 

Розглянуті вище методи забезпечення інфор-

маційної безпеки реалізуються на практиці з за-

стосуванням різних засобів захисту, таких як тех-

нічні, програмні, організаційні, законодавчі та мо-

рально-етичні. Розглянемо основні засоби, що 

використовуються для створення механізмів захи-

сту. Технічні засоби реалізуються у вигляді елек-

тричних, електромеханічних і електронних при-

строїв. Вся сукупність технічних засобів 

поділяється на апаратні і фізичні. Під апаратними 

технічними засобами прийнято розуміти пристрої, 

що вбудовуються безпосередньо в телеко-

мунікаційну апаратуру або пристрої, які сполуча-

ються з подібною апаратурою по стандартному ін-

терфейсу. З найбільш відомих апаратних засобів 

можна відзначити схеми контролю інформації по 

парності, схеми захисту полів пам'яті по ключу 

тощо. Фізичні засоби реалізуються у вигляді авто-

номних пристроїв і систем. Наприклад, замки на 

дверях, де розміщена апаратура, решітки на вікнах, 

електронно-механічне обладнання охоронної сиг-

налізації, засоби фізичного знищення інформації, її 

носіїв тощо. Програмні засоби являють собою про-

грамне забезпечення, розроблене спеціально для 

виконання функцій захисту інформації. 

Зазначені вище засоби і становили основу ме-

ханізмів захисту на першій фазі розвитку технології 

забезпечення безпеки зв’язку в телекомунікаційних 

каналах [1–7], при цьому вважалося, що основними 

засобами захисту є програмні. Спочатку програмні 

механізми захисту включалися, як правило, до 

складу операційних систем або систем управління 

базами даних. Практика показала, що надійність 

подібних механізмів захисту є явно недостатньою. 

Особливо слабкою ланкою виявився захист паро-

лем. Тому, в подальшому механізми захисту ста-

вали все більш складними із залученням інших за-

собів забезпечення безпеки. 

Організаційні засоби захисту являють собою 

організаційно-технічні та організаційно-правові за-

ходи, що здійснюються в процесі створення і 

експлуатації телекомунікаційної апаратури для за-

безпечення захисту інформації. Організаційні за-

ходи охоплюють всі структурні елементи апара-

тури на всіх етапах їх життєвого циклу (будів-

ництво приміщень, проектування системи, монтаж 

і налагодження обладнання, випробування та 

експлуатація). Морально-етичні засоби захисту ре-

алізуються у вигляді всіляких норм, які склалися 

традиційно або складаються в міру поширення об-

числювальної техніки і засобів зв’язку в даній 

країні або суспільстві. Ці норми здебільшого не є 

обов’язковими, як законодавчі заходи, проте, недо-

тримання їх веде зазвичай до втрати авторитету і 

престижу людини. Найбільш показовим прикладом 

таких норм є Кодекс професійної поведінки членів 

Асоціацій користувачів ЕОМ США. Законодавчі 

засоби захисту визначаються законодавчими ак-

тами країни, якими регламентуються правила вико-

ристання, обробки та передачі інформації обмеже-

ного доступу і встановлюються міри відповідаль-

ності за порушення цих правил. Необхідно також 

відзначити, що всі розглянуті вище засоби захисту 

діляться на формальні (виконують захисні функції 

строго по заздалегідь передбаченою процедурою 

без безпосередньої участі людини) і неформальні 

(визначаються цілеспрямованою діяльністю лю-

дини, або регламентують цю діяльність). 

В силу своєї специфіки інформація про мож-

ливі канали витоку і несанкціонованого доступу 

тривалий час була недоступна широкому користу-

вачеві, що, безумовно, сприяло зростанню злочин-

них дій. Цілком очевидно, що для успішного захи-

сту своєї інформації користувач повинен мати аб-

солютно ясну картину про можливі канали витоку, 

щоб відповідним чином зробити контрзаходи щодо 

припинення несанкціонованого доступу (посилити 

програмний захист, використовувати антивірусні 

програми, змінити алгоритм закриття, посилити 

контроль над носіями і виробничими відходами 
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тощо). Основними шляхами несанкціонованого от-

римання інформації в даний час є: перехоплення 

електронних випромінювань; примусове електро-

магнітне опромінення (підсвічування) ліній зв’язку 

з метою отримання паразитної модуляції несучої; 

застосування підслуховуючих пристроїв (закла-

док); дистанційне фотографування; перехоплення 

акустичних випромінювань і відновлення тексту 

принтера; зчитування даних в масивах інших кори-

стувачів; читання залишкової інформації в пам’яті 

системи після виконання санкціонованих запитів; 

копіювання носіїв інформації з подоланням заходів 

захисту; маскування під зареєстрованого користу-

вача; містифікація (маскування під запити си-

стеми); використання програмних пасток; викори-

стання недоліків мов програмування і операційних 

систем; включення в бібліотеки програм спеціаль-

них блоків типу "троянський кінь"; незаконне 

підключення до апаратури та ліній зв’язку; навми-

сне виведення з ладу механізмів захисту; впро-

вадження та використання комп’ютерних вірусів; 

викрадання носіїв інформації і виробничих від-

ходів; інші шляхи несанкціонованого отримання ін-

формації. 

Проблема термінового і гарантованого зни-

щення інформації, записаної на жорстких магніт-

них дисках, є в даний час дуже актуальною і при-

вертає до себе підвищену увагу [4-14]. 

Ще більшої актуальності сьогодні набирає 

проблема гарантованого знищення інформації, за-

писаної на жорсткому диску, набуває при 

вирішенні таких специфічних завдань: блокування 

доступу до важливої інформації, що знаходиться на 

"вінчестерах"; стирання важливої інформації без 

розтину пломб для передачі комп’ютерів в ремонт; 

стирання інформації з несправних "вінчестерів"; 

технічного забезпечення кур’єрською закритого 

зв’язку тощо. 

Сучасний ринок пристроїв знищення інфор-

мації з магнітних носіїв пропонує вироби двох ос-

новних класів: утилізатори і інформаційні сейфи. 

Утилізатори дозволяють швидко і гарантовано 

стерти інформацію на великій кількості магнітних 

носіїв (у тому числі несправних). Інформаційні 

сейфи призначені для зберігання НЖМД і стирання 

інформації, що зберігається на них, причому інфор-

мація може бути стерта під час експлуатації 

НЖМД. Інформаційні сейфи можна класифікувати 

за такими ознаками як кількість робочих камер, 

спосіб електроживлення тощо. 

У всіх випадках після прийняття рішення на 

ліквідацію важливої інформації завдання вирішує 

або оператор, або автоматика відповідно до закла-

деної логіки, причому, до технічних засобів 

пред’являються досить високі сучасні вимоги, такі 

як швидкість, надійність, безпека, автономність 

тощо, при цьому якість виконання рішення буде 

цілком залежати від якості ліквідатора і, в першу 

чергу, від методу ліквідації, що використовується 

[5,7-10]. 

Постановка задачі та її розв’язання 
Тому метою статті є аналіз та оцінка ефектив-

ності існуючих методів і засобів знищення інфор-

мації з магнітних носіїв як важливого елементу су-

часної інформаційної безпеки з метою вироблення 

практичних рекомендацій щодо вибору найбільш 

ефективних та економічно вигідних методів та за-

собів знищення конфіденційної інформації в сфері 

оборонній.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням  

отриманих наукових результатів 

Сьогодні вибір методу ліквідації інформації на 

магнітних носіях не є тривіальним і представляє до-

сить складне багатокритеріальне завдання. Для 

підтвердження цього в табл. 1 наведені деякі ре-

зультати порівняльного аналізу існуючих сьогодні 

методів ліквідації інформації на магнітних носіях 

[2,5,7,8]. 

Одним із найбільш перспективним в сучас-

ному світі є метод впливу магнітним полем. Цей ме-

тод дозволяє ліквідовувати пристрої з конфіден-

ційною інформацією навіть на відстані, що є важ-

ливим фактором подальшого розвитку нових 

пристроїв, засобів та систем, які дозволяють це ро-

бити. Розмагнітити феромагнетик можна й іншим 

способом - помістити його в змінне магнітне поле, 

що повільно зменшується. Однак з НЖМД виника-

ють труднощі, пов’язані з великою коерцитивною 

силою (залишкової намагніченістю) феромаг-

нітного покриття диска. Отримання сильних ста-

ціонарних полів в зазорах електромагнітів вимагає 

складних технічних рішень і великих енерговитрат 

[7,13,15]. Більш продуктивним є підхід, пов’язаний 

з намагнічуванням робочих поверхонь носія до 

максимально можливих значень (насичення) носія. 

Спосіб заснований на тому, що зовнішнє магнітне 

поле розглядається як аналог поля, створюваного 

магнітними головками НЖМД під час запису. 

Якщо характеристики зовнішнього поля будуть пе-

ревищувати напруженість поля, створюваного го-

ловками на таку величину, при якій відбудеться 

магнітне насичення матеріалу поверхні диска, то 

всі магнітні домени будуть переорієнтовані у 

напрямку цього зовнішнього поля, і вся інформація 

на жорсткому диску буде знищена. 
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Таблиця 1 

Основні особливості сучасних методів ліквідації інформації на магнітних носіях 

Методи 

ліквідації інфор-

мації 

Принцип дії Основні особливості Примітки 

Фізичні 

(впливу магніт-

ним полем) 

Неруйнівного перебудова 

структури намагніченості 

матеріалу робочої по-

верхні носія шляхом його 

розмагнічування або 

намагнічування до стану 

магнітного насичення 

Використовується магнітне 

поле: 

постійне; 

змінне; 

імпульсне 

Носій інформації не руй-

нується. Є можливість 

термінового і гарантова-

ного знищення інформації 

Програмні (типу 

Wipe info, Data 

Eraser, Acronis 

Proof Eraser, 

Sanitizer) 

Реалізуються штатними 

засобами стирання запису 

в пристрої запису/відтво-

рення інформації. Як пра-

вило, ліквідація інформації 

- "віртуальна" 

Метод простий, але вимагає 

значного часу, надійність 

знищення невелика, спецза-

соби відновлюють багатора-

зовий перезапис (до 5 шарів). 

Низька ціна і вартість 

експлуатації 

Носій інформації не руй-

нується. Чи не забезпечує 

термінового і гарантова-

ного знищення інфор-

мації. Метод безпечний 

для оператора 

Механічні 

Подрібнення носія, його 

руйнування механічною 

дією 

Використовуються засоби: 

фізичного впливу; 

піротехнічні; 

вибухові речовини (ВР) 

Носій інформації руй-

нується. Можливо гаран-

товане знищення. Є про-

блеми із забезпеченням 

безпеки оператора при ви-

користанні ВР. Висока 

вартість ТО 

Термічні 

Нагрівання носія до темпе-

ратури руйнування його 

основи 

Використовуються засоби: 

електродугові; 

електроіндукційні; 

без кисневого горіння 

Носій інформації руй-

нується. Гарантія зни-

щення є. Перспективний 

метод без кисневого 

горіння 

Хімічні 

Руйнування робочого 

шару або основи носія 

хімічно агресивними сере-

довищами 

Наявність агресивних сере-

довищ вимагає складних за-

собів контролю і забезпе-

чення безпеки оператора 

Носій інформації руй-

нується разом з інфор-

мацією. Складно забезпе-

чити безпеку 

Радіаційні 

Руйнування носія 

іонізуючими 

випромінюваннями 

Розрахунки показують необ-

хідність використання висо-

ких рівнів іонізації 

Носій інформації руй-

нується. Через великих 

доз опромінення 

ймовірність застосування 

малоймовірна 

Інші методи, в 

тому числі, 

комбіновані 

Знаходяться в процесі ро-

зробки, випробувань і 

впровадження 

Дуже перспективні комбіно-

вані методи, наприклад, 

термічні і впливу магнітним 

полем 

Забезпечують як руй-

нування, так і збереження 

носіїв 

Найбільшого поширення набули імпульсні 

намагнічуючі установки. Вони використовуються в 

більшості апаратних систем знищення інформації, 

що серійно випускаються і забезпечують: мож-

ливість створення сильних полів намагнічування з 

малими енергетичними витратами; коротко-

часність впливу імпульсного поля на зразок; мож-

ливість завантаження НЖМД цілком в камеру 

намагнічування; можливість застосування простих 

індукторних систем розімкнутого типу без магніто-

провідника; формування магнітного поля необ-

хідної спрямованості [1,4,7]. Сьогодні найбіль-

шими можливостями реалізувати запропоновані 

вимоги до ліквідаторів інформації на магнітних 

носіях мають методи фізичного впливу магнітним 

полем. У залежності від завдань, які вирішуються і 

конструктивних особливостей пристроїв екстреної 

ліквідації інформації з магнітних носіїв можуть 

бути стаціонарними, мобільними і портативними. 

У табл. 2 наведені основні особливості подіб-

них пристроїв ліквідації магнітних записів, що ре-

алізують зазначені методи, а в табл. 3 наведені існу-

ючі сьогодні на ринку засоби екстреного знищення 

інформації на електронних носіях.
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Таблиця 2  

Основні особливості сучасних пристроїв ліквідації магнітних записів 

Тип пристроїв Принцип дії Особливості пристроїв Примітка 

SR 1, INCAS Ручна протяжка маг-

нітної мікрокасети між 

полюсами потужного 

постійного магніту 

Для отримання стану магнітного 

насичення використовується 

сильне постійне магнітне поле. 

Пристрої мають просту кон-

струкцію, не вимагають електро-

живлення, мають постійну го-

товність до роботи, малі габа-

рити і вартість, однак, не 

забезпечують гарантованої 

якості стирання 

Для габаритних носіїв ви-

сокі рівні магнітного поля 

потребують вирішення за-

вдань персонального та 

екологічного захисту. У 

цих пристроях можна 

зберігати носії, вони не 

забезпечують високої 

якості стирання інфор-

мації 

РУ-2 Напівавтоматичний при-

стрій розмагнічування зі 

змінним магнітним по-

лем, що плавно змен-

шується великої напру-

женості 

Необхідна якість забезпечується 

високим енергоспоживанням, 

габаритами і вагою 

Конструктивне вико-

нання: стаціонарний при-

стрій з живленням від ме-

режі 220 В 

РУТЛ1 Як джерело магнітного 

поля використовується 

соленоїд, на який роз-

ряджається неполярний 

конденсатор 

Під час стирання утворюються 

затухаючі коливання, істотно 

знижує залишкову намаг-

ніченість носія 

Використання не поляр-

них конденсаторів вели-

кої ємності не дозволяє 

істотно покращити ма-

согабаритні характери-

стики 

Garner HD-1 

Professional 

Degausser 

Магнітне поле, що 

періодично змінюється 

від позитивного до нега-

тивного значення, робить 

носій нейтральним, неза-

лежно від характеру по-

переднього запису 

Цей пристрій підтримує: 

швидке стирання (5c); 

збільшення відношення сиг-

нал/шум; 

знищення всіх комп'ютерних 

вірусів на магнітних носіях 

Виробник - Garner 

Products є світовим ліде-

ром в області ліквідації 

інформації з магнітних 

носіїв 

“Стек” Швидке знищення інфор-

мації з магнітних носіїв 

за рахунок їх намагнічу-

вання імпульсним магніт-

ним полем певної вели-

чини і орієнтації 

Метод реалізує максимальну з 

можливих енергетичну ефек-

тивність стирання з магнітних 

носіїв (можливість автономного 

електроживлення, компактність 

і т.п.) 

Конструктивне вико-

нання: в стаціонарному, 

мобільному і портатив-

ному варіантах, з живлен-

ням як від мережі, так і з 

автономним живленням 

 

Таблиця 3 

Засоби екстреного знищення інформації на електронних носіях 

Флеш-накопичувач "EPOS eFlash-X" з можливістю знищення даних 

 

Спеціалізований флеш-накопичувач EPOS eFlash-X забезпечує можливість екстре-

ного знищення даних у разі загрози несанкціонованого доступу або фізичного за-

хоплення накопичувача, для чого передбачений вбудований акумулятор. 

Флеш-накопичувач "EPOS eFlash" з функцією знищення даних 

 

Спеціалізований флеш-накопичувач EPOS eFlash з функцією гарантованого зни-

щення даних призначений для забезпечення безпечного зберігання та транспорту-

вання конфіденційної інформації. 

Пристрій миттєвого гарантованого знищення інформації на флеш-накопичувачах "Магма - 4"  

 

Корпоративний утилізатор інформації «Магма-4» призначений для гарантованого 

знищення інформації на флеш-накопичувачах будь-якого обсягу, і забезпечує 

фізичне знищення елемента пам’яті і збереженої на ньому інформації. 

Пристрій миттєвого гарантованого знищення інформації на картах пам’яті MicroSD "Магма-8" 

http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6504&tbl=04.04.05.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6505&tbl=04.04.05.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6141&tbl=04.04.05.&p=1
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6141&tbl=04.04.05.
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Призначений для зчитування і екстреного знищення інформації на картах пам’яті 

MicroSD. Дані, які зберігалися в накопичувачі, відновленню не підлягають. Карта 

пам’яті непридатна для подальшої експлуатації. 

Пристрій знищення інформації на FLASH- накопичувачах "Магма-4" 

 

Пристрій "Магма-4" призначено для гарантованого знищення інформації на флеш-

накопичувачах будь-якого обсягу, і забезпечує фізичне знищення елементу пам’яті 

і збереженої на ньому інформації. Дані, які зберігалися в накопичувачі, віднов-

ленню не підлягають. Підключення спеціалізованого flash-накопичувача до виробу 

"Магма-4" здійснюється способом підключення його до виділеного USB-2.0-

порту. 

Флеш носій "АБС EF V 2.0" 

 

АБС EF є високошвидкісне USB пристрій для зберігання будь-якого типу інфор-

мації з можливістю миттєвого фізичного знищення носія разом з наявною на ньому 

інформацією. Дані, що містилися на носії, відновленню не підлягають. 

Проведений методом експертного опитування 

порівняльний аналіз даних, наведених в табл. 1 - 

табл. 3 дозволив сформувати загальні оцінки 

пріоритетності використання в ЗС України різних 

методів та пристроїв знищення інформації на маг-

нітних носіях станом на сьогодні та на перспективу 

(5-10 років). На рис. 1 проілюстровані кінцеві ре-

зультати експертного опитування. Загальна оцінки 

формувалася за оцінками експертів за критеріями: 

простота реалізації; надійність знищення інфор-

мації; економічність засобів знищення інформації; 

часовий інтервал процесу знищення інформації; 

кількість людського ресурсу залученого до зни-

щення інформації та обслуговування та контроль 

працездатності цих систем і засобів.  

 
Рис. 1. Загальна оцінка пріоритетності використання методів в ЗС України  

 

Результати аналізу показують, що для прак-

тичної реалізації пристроїв екстреної ліквідації ін-

формації, записаної на жорстких магнітних дисках, 

в сучасних умовах розвитку ЗС України найчастіше 

сьогодні використовуються методи механічного та 

термічного знищення. На середньострокову пер-

спективу вектор використання методів ліквідації 

носіїв інформації зміниться в бік методів фізичного 

впливу імпульсним магнітним полем та програм-

них методів. Необхідно відзначити, що незважаючи 

на зазначену вище актуальність цієї проблеми, 

сьогодні відповідний сектор ринку засобів забезпе-

чення безпеки досить вузький, що, пояснюється су-

перечливими вимогами, що пред'являються до 

подібних засобів. Основні вимоги, що пред'явля-

ються до сучасних пристроїв ліквідації магнітних 

записів, приведені в табл. 4. 

  

http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6142&tbl=04.04.05.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=5746&tbl=04.04.05.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=4139&tbl=04.04.05.
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Таблиця 4 

Основні вимоги до сучасних пристроїв знищення інформації з магнітних носіїв 

Основні вимоги до сучасних пристроїв знищення інформації з магнітних носіїв 

Експлуатаційні Спеціальні Економічні 

час стирання 

габарити і маса пристрою 

тип енергоживлення 

споживана потужність 

безпеку 

час напрацювання на 

відмову 

неможливість визначення слідів інформатив-

ного сигналу 

неможливість гарантованого визначення ознак 

інформативного сигналу (для секретної інфор-

мації) 

неможливість визначення змісту повідомлення 

інші 

 ціна пристрою 

 вартість технічного обслу-

говування 

можливість повторного ви-

користання носія 

можливість утилізації 

Одним із найбільш розповсюджених методів 

та найбільш економічно вигідним є метод термічної 

дії на носії інформації. Термічний метод ґрун-

тується на одному з важливих ефектів магнетизму: 

при нагріванні феромагнетика до температури, що 

перевищує точку Кюрі, інтенсивність теплового 

руху атомів стає достатньою для руйнування його 

мимовільної намагніченості. Матеріал стає пара-

магнетиком [8,13,14]. При цій температурі феро-

магнітний матеріал робочого шару втрачає свою за-

лишкову намагніченість, і всі сліди раніше записа-

ної інформації знищуються. Температура, що 

відповідає точці Кюрі, для більшості феромагніт-

них матеріалів робочого шару носіїв інформації 

становить величину порядку декількох сотень гра-

дусів. При цьому треба враховувати, що кожен ви-

робник НЖМД тримає в секреті шари основи і 

склад феромагнітного покриття. Найімовірніше, 

найбільш уразливими для температурних впливів 

компонентами робочого шару та основи НЖМД ви-

являться сполучні матеріали органічної природи. В 

цьому випадку при нагріванні до високих темпера-

тур НЖМД вийде з ладу через плавлення елементів 

конструкції, що мають температуру плавлення або 

деформації менше точки Кюрі для даного маг-

нітного носія. 

Значним потенціалом щодо подальшого ро-

звитку володіють програмні методи. Сьогодні вони 

активно використовуються та постійно розвива-

ються. Головною метою їх розвитку є знищення ін-

формації на відстані. Усі програмні методи зни-

щення інформації можна за ступенем надійності 

розділити на 3 рівні [1-14]: 

Перший - найбільший простий та найчастіше 

застосовується для знищення інформації на НЖМД. 

Замість повної перезапису жорсткого диска в заван-

тажувальний сектор, основну і резервну таблиці 

розділів записується послідовність нулів. Тим самим 

ускладнюється доступ до даних, що зберігаються на 

диску. Самі дані не знищуються. Повний доступ до 

інформації на НЖМД легко відновлюється за допо-

могою посекторного читання. Цей рівень забезпечує 

найбільшу швидкість, але не може використовува-

тися під час обробки інформації, витік якої небажа-

ний. 

Другий. Тому як запис послідовності нулів або 

одиниць в секторах не знищується першим методом, 

тобто ця інформація залишається. Програмний до-

ступ до перезапису даними неможливий. Однак 

існує можливість відновлення інформації після пере-

запису. В її основі лежить наявність залишкової 

намагніченості крайових областей дискових 

доріжок, що несе інформацію при попередніх запи-

сах. Для відновлення інформації, вилученої цим ме-

тодом, можуть бути застосовані технології типу маг-

нітної силової мікроскопії. Швидкість знищення ін-

формації значно нижче, ніж в попередньому рівні, і 

визначається швидкістю роботи (а саме - швидкістю 

запису) НЖМД. 

Третій - це використання декількох циклів пе-

резапису інформації. Зі збільшенням числа циклів 

перезапису ускладнюється завдання відновлення 

видалених даних. Це обумовлюється природним 

дрейфом голівки запису НЖМД кожного наступ-

ного циклу. Імовірність перезапису крайових обла-

стей доріжок зростає. Отже, різко підвищується 

складність процесу відновлення знищених даних 

[9-14]. Повної гарантії незворотного руйнування ін-

формації немає і в цьому випадку, оскільки про-

грамно неможливо управляти траєкторією руху 

блоку головок НЖМД і процесом перемагнічу-

вання бітових інтервалів. Також знищення інфор-

мації ускладнено із-за складності оцінки факторів, 

що впливають на точність позиціонування голівок. 

Недоліком методів цього рівня є низька швидкість 

знищення інформації.  

Сьогодні, розроблено велику кількість реко-

мендацій, що визначають склад маскування 

послідовностей, що записуються в сектори даних 

при використанні методів різного рівня. У ідеаль-

ному випадку маскування послідовності повинно 

підбиратися таким чином, щоб перемагнітився ко-

жен бітовий інтервал в запису максимальне число 

раз. Вибір методу знищення залежить від методу 

кодування інформації, використовуваної на 

цільовому носії [5-7]. Вибір конкретного методу та-

кож залежить від рівня секретності інформації, що 

піддається знищенню. У багатьох країнах існують 

державні стандарти, які регламентують склад і кіль-

кість проходів при знищенні інформації з НЖМД. 

Великою популярністю користується метод, визна-

чений Міністерством оборони США. Відповідно до 

цього методу, повинна бути виконана триразовий 

перезапис інформації: запис в кожен байт перезапи-

суваної області випадково обраного байта; запис в 

кожен байт перезаписуваної області доповнення до 

нього; запис в перезаписуваної області послідов-

ності випадково вибраних байт. Цей метод носить 
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довільний характер і не враховує особливостей ро-

боти конкретних НЖМД. Міністерство оборони 

США визнає цей факт і при знищенні інформації 

вищої категорії секретності забороняє викори-

стання програмних методів [1,5]. В Україні на су-

часному етапі не існує сертифікованого держав-

ними органами методу програмного знищення ін-

формації з магнітних носіїв, що дозволяє знизити 

рівень конфіденційності носія. Мінімальні реко-

мендації щодо вибору методу наводяться в доку-

ментах, які регламентують ці процеси в МО 

України сьогодні. 

Крім методів, визначених державними стан-

дартами, існує цілий ряд методів, запропонованих 

незалежними експертами в області інформаційної 

безпеки. Найбільш поширеними з них є два методи 

- Б. Шнайдера і П. Гутмана [1-7]. 

Шнайдер запропонував метод знищення ін-

формації, що складається з семи проходів: перші 

два - запис одиниць і нулів відповідно, і останні 

п'ять - запис випадкових даних. Однак ні кількість 

проходів, ні вибір маскування послідовностей 

необґрунтовані. Замість цього Шнайдер залишає 

наступне повідомлення: "Останні дослідження 

Національного інституту стандартів і технологій, 

виконані за допомогою електронних тунельних 

мікроскопів, показали, що навіть цього може бути 

недостатньо. Тобто, якщо ваші дані досить цінні, 

можна вважати, що їх повне видалення з магнітного 

носія неможливо. Спаліть носій або зітріть його в 

порошок. Дешевше купити новий носій, ніж втра-

тити ваші секрети" [1-7]. 

Обґрунтування вибору маскування послідов-

ностей методом Гутмана показує, що метод скла-

дається з 27 проходів, орієнтованих на знищення за-

писів, закодованих методами MFM і різними поши-

реними модифікаціями RLL [1-4]. Маскування 

послідовностей підібрано таким чином, щоб забез-

печити максимально можливе число перемикань 

знака намагніченості кожного бітового інтервалу. 

Це значно ускладнює відновлення перезаписаних 

даних, оскільки робить нетривіальним роздільне 

зчитування накладених один на одного записів. У 

різних накопичувачах можуть застосовуватися 

різні методи кодування (наприклад, в сучасних 

жорстких дисках MFM- і RLL-кодування в чистому 

вигляді не використовується). Детальні специ-

фікації методів, які застосовуються для конкретних 

видів накопичувачів, в загальному випадку недо-

ступні. Тому до складу методу додані 8 проходів з 

випадковою маскує послідовністю (4 на початку і 4 

в кінці). Метод Гутмана не має великих практичних 

переваг перед методами, описаними раніше. Прак-

тично, будь-який НЖМД, вироблений після 1997 

року, використовує різні модифікації PRML, специ-

фікації яких тримаються виробником в секреті [14]. 

Однією із незахищених видів інформації є ін-

формація, яка зберігається в оперативній пам’яті. 

Всупереч традиційної, «очевидної», думки, дані, 

які зберігаються в момент відключення живлення 

комп’ютера, в схемах оперативної пам’яті (RAM) 

не зникають зовсім, а деяким чином зберігаються, 

як мінімум до наступного включення живлення. Та-

кого ефекту мають схеми обох відомих типів, як 

статичні (SRAM), так і динамічні (DRAM), але, зви-

чайно, статичні схеми набагато більш показові в 

цьому відношенні. Ранні чіпи типу SRAM могли 

зберігати образи даних в осередках протягом 

декількох днів. Взагалі, можливе створення схем 

пам’яті, які можуть тримати інформацію як зав-

годно довго, і навіть після включення живлення з 

функцією подальшого перезапису всього поля. 

Щось на кшталт «перезаписуваної ROM». Ця ідея 

могла б привести до створення комп’ютера, який 

зовсім не потребував би завантаження при вклю-

ченні: просто миттєво відновлювалася б конфігу-

рація системи, що була при останньому відклю-

ченні живлення, як ніби вмикається освітлення. 

Сьогодні надійних рішень такого роду для масових 

застосувань поки не впроваджено, є часткові 

випадки реалізації, але серійного виробництва не 

має. Якщо додатково з’являються вимоги щодо 

очищення оперативної пам’яті це передбачає дво-

разовий запис довільних даних в звільнену область 

пам’яті, раніше використану для зберігання даних, 

що захищаються. Таким чином, досягається немож-

ливість читання збережених раніше в області опе-

ративної пам’'яті даних при виділенні її іншому ко-

ристувачеві або програмі (процесу). 
Схеми типу DRAM теж можуть зберігати об-

рази минулих діянь, але інакше у порівнянні зі схе-
мами SRAM. Це зовсім не заряди, які зберігаються 
в осередках схеми, а деякі електронні образи, закар-
бовані в оксидних (окіслових) шарах мікросхем під 
впливом електричних полів, доданих до активних 
елементів. Цікаво те, що ефект запам’ятовування 
значною мірою залежить від тривалості часу стану. 
Тобто якщо перед вимиканням комп’ютер пробуде 
тривалий час без дії, то ймовірність тривалого збе-
реження інформації в RAM буде істотна. В прин-
ципі, ефекти залишкового збереження інформації 
тестуються будь-яким з виробників схем пам’яті, 
але для масового користувача дані тестів не 
публікуються. Більш того, в звичайній 
комп’ютерній системі просто неможливо акти-
вувати спеціальні режими, що забезпечують тесту-
вання мікросхем на цей ефект і зчитування залиш-
кових даних. Проте, це цілком можливо і в потріб-
них випадках застосовується. Найпростішим, але 
досить небезпечним методом повного руйнування 
даних в схемах оперативної пам’яті є їх легке 
нагрівання. Підвищення температури мікросхеми - 
на 140°C в порівнянні з температурою навколишнь-
ого середовища - повністю знищує будь-які за-
лишки відображеної інформації. Для гарантій ре-
зультату цього акта його тривалість має становити 
кілька годин. І навпаки, якщо хочеться зберегти 
дані в мікросхемах, їх потрібно помістити в термо-
стат, встановивши температуру не вище, ніж 60°C. 
Це дозволить зберігати залишкові дані в мікросхе-
мах не те що дні або години, але тижні. Простий по-
вторний перезапис даних в схемах пам’яті RAM не 
має такої ефективності, яка можлива при знищенні 
даних на магнітних носіях. Справа в тому, що 
накладання електричних полів до оксидів не 
позбавляє їх пам’яті попередніх станів. Власне, 
мова йде про те, що з плином часу зі зростаючою 
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безліччю минулих станів зменшується ймовірність 
збереження колишніх станів. Зрозуміло, що в зви-
чайному режимі напруга, що йде до мікросхеми од-
накова. А тому вплив напруги для створення проти-
лежного значення осередку протягом, наприклад, 
кількох мікросекунд не викличе істотних змін в 
стані оксидів активного елементу. Таким чином, 
для того щоб повністю стерти залишкові дані в 
мікросхемі, її слід піддавати термічній дії при мак-
симально можливій температурі. Але це веде до 
різкого зниження надійності її функціонування та 
скорочення терміну загальної працездатності. 

Багато програмних засобів з ліквідації інфор-
мації в оперативній пам’яті, засновані на методі ба-
гаторазового перезапису даних, що зачищає сек-
тори оперативної пам'яті. Це процес, як згадувалося 
раніше, не дозволяє здійснити повне знищення ін-
формації, але дозволять зробити її недоступною 
при виділенні місця роботи іншому користувачеві 
або програмі (процесу). Деякі програми передбача-
ють аналіз очищеної області оперативної пам’яті на 
можливість відновити з неї знищені дані. Висновок, 
який випливає з вищевикладеного, парадоксаль-
ний: для того щоб більш надійно знищити дані в 
пам’яті RAM, їх потрібно міняти якомога рідше, а 
для того щоб їх надійно і безпечно зберігати, по-
трібно їх оновлювати якомога частіше. Згідно з 
експериментальними даними, зберігання даних в 
осередку протягом однієї секунди практично не ви-
являє ефекту залишкового зберігання, одна хви-
лина дає достатню ймовірність визначення, а 10 
хвилин майже повну ймовірність визначення да-
них. Таким чином, ефективним рішенням для не 
відновлення даних з мікросхем є постійна зміна 
станів осередків для того щоб образи не зберігались 
в оксидах. Цей метод, непридатний в загальному 
вигляді, може застосовуватися до деяких зон опера-
тивної пам’яті, в яких зберігаються особливо чут-
ливі дані, наприклад, ключі шифрування [11, 14]. 

Висновки 
Проведений у статті аналіз та оцінка ефектив-

ності існуючих методів і засобів знищення інфор-
мації з магнітних носіїв як важливого елементу су-
часної інформаційної безпеки дозволяє 
спеціалістам з визначеної галузі досліджень виро-
бити ряд практичних рекомендацій щодо вибору 
найбільш ефективних та економічно вигідних ме-
тодів та засобів знищення конфіденційної інфор-
мації. Також викладений матеріал дозволяє сфор-
мувати погляди спеціалістів в сфері оборони щодо 
прийняття рішень: по вибору найбільш перспектив-
них методів знищення конфіденційної інформації; 
зберігання такого роду інформації; вибору засобів 
її знищення та захисту; формування вимог до надій-
ності знищення інформації; розроблення переліку 
документів, які повинні регламентувати ці питання 
в сфері оборони тощо.  

Перспективи подальших досліджень 
Перспективи подальшого розвитку способів 

(методів) та пристроїв знищення інформації з маг-
нітних носіїв цілком визначаються перспективами 
використання на практиці цих носіїв. Відомо, що в 

процесі розвитку суспільства змінилося вже досить 
велика кількість видів носіїв інформації (перга-
мент, папір, дріт, стрічки, диски, карти тощо). Крім 
того, один і той же конструктив може використо-
вуватися різними технологіями записи, наприклад, 
диски можуть бути магнітними, перфорованими, 
лазерними тощо. У серйозній конкурентній бо-
ротьбі різні види носіїв здобувають перемогу і ста-
ють своєрідним стандартом. Зараз технічні засоби 
інформаційної безпеки, зокрема, способи ліквідації 
інформації з магнітних носіїв, постійно удоско-
налюються, вбираючи в себе останні досягнення 
сучасних технологій безпеки. Розширюється їх мо-
дельний ряд, що враховує різноманітність вимог За-
мовника, таких як тип енергоживлення, рівень 
мобільності, надійності і умов експлуатації. Усе це 
зумовлює актуальність тематики досліджень за цим 
напрямком у майбутньому. 
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