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ПОД- СЕКЦИЯ 9. Теория архитектуры.

СИМЕТРИЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ
КОМПОЗИЦІЇ МІСТОБУДІВНИХ АНСАМБЛІВ НА В’ЇЗДАХ
ДО НАЙКРУПНІШИХ МІСТ
Панченко О.О. / Panchenko O.

канд. арх., асистент / Ph.D., assistant
Київський національний університет будівництва і архітектури /
Kyiv National University of Construction and Architecture

SYMMETRIZATION OF AN ARCHITECTONICALLY PLAN
COMPOSITION OF THE TOWN BUILDING ENSEMBLES
ON ENTRY TO LARGEST CITIES
Abstract: The process of symmetrization of an architectonically plan composition of the town
building ensembles on entry to largest cities is described in the article. Taking into account the cyclic
recreation of different types of symmetry in historical stratifications of the municipal planning, there
were formed a set of principles exposing some mechanisms and forms of symmetrization an architectonically plan composition of the city with different stages and levels of its becoming.
Key words: symmetry, city development, composition plan of the city, town building ensembles, symmetrization, principles.
Анотація: У даній статті описаний процес симетризації архітектурно-планувальної
композиції містобудівних ансамблів на в’їздах до найкрупніших міст. Беручи до уваги
циклічне відтворення різних видів симетрії в історичних нашаруваннях міського планування, сформульовано ряд принципів, які розкривають механізми і форми симетризації
архітектурно-планувальної композиції міста на різних етапах і рівнях її становлення.
Ключові слова: симетрія, розвиток міста, архітектурно-планувальна композиція,
містобудівні ансамблі, симетризація, принципи.
Сьогодні тенденція до швидкого і у багатьох випадках хаотичного зростання міст
часто порушує композиційні основи їх формування. Внаслідок цього міста, що знаходяться у стані безперервного розвитку, у
значній мірі набувають рис територіальноекономічної урбанізованої системи, в багатьох випадках втрачаючи художні якості.
Це призводить до зростання дисгармонії
розпланування і забудови та ігнорування
закономірностей формування художнього
образу міського простору.
Проблема підвищення архітектурнохудожнього рівня містобудівних рішень,
подолання одноманітності планування,
6

створення естетично виразного міського
середовища не втрачає актуальності протягом останніх десятиліть. Багатоплановість і динаміка чисельних факторів розвитку міст спонукають архітекторів до пошуку нових методів проектування, які в змозі
забезпечити у майбутньому можливість
більш ефективного формування художньокомпозиційного образу сучасного міста.
При цьому художній образ міста повинен
зберігати та транслювати культурний та
історичний зв’язок минулого, сьогодення
та майбутнього [5].
Архітектурно-містобудівні ансамблі,
розташовані на в’їздах до міста, відіграють
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Рис. 1. Аналіз об’ємно-просторової композиції міста Київ.

важливу роль у формуванні архітектурнопланувальної композиції міста, яка постійно динамічно змінюється й оновлюється.

Розвиток методів формування просторової
композиції міста свідчить про органічне
поєднання його архітектурно-планувальної
7
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організації з іншими засобами, такими як
пропорціювання, ритм, симетрія, тощо.
Під симетризацією розуміється динамічний розвиток архітектурно-планувальної
композиції міста, що циклічно і закономірно відтворює в історичному часі стадії симетричних перетворень на ієрархічних
рівнях міського планування та його композиції, що складається з композиційних домінант (міських центрів), зв’язаних між
собою композиційними осями (вулицями
та магістралями).
Проектування нових та реконструкція
існуючих містобудівних ансамблів на
в’їздах слід розуміти і сприймати як символічні «входи» до міста. З цієї позиції, містобудівні ансамблі потребують підвищення
художніх якостей міського планування,
особливої естетичної виразності, формування і гармонічного розвитку архі
тек
турно-планувальної композиції міста на
основі симетричних закономірностей.
Швидкісні процеси урбанізації призводять
до потреби формування нових напрямів
штучного середовища: антропопростору,
технопростору, кіберпростору. Виникає
найскладніша проблема гармонічної організації цього середовища, яке повинно повністю відповідати духовним, матеріальним й естетичним запитам людини.
На формування концепції та вибір засобів
і методів проектування зазвичай впливають:
розташування об’єкту в структурі міста, оточуюче середовище та його перспективний
розвиток. У сучасних умовах будівництво,
реконструкція і модернізація містобудівних
ансамблів які розташовані у системі
транспортно-пересадочних вузлів, як складові елементи транспортної мережі, де вирішуються задачі інтеграції вуличного і позавуличного пасажирського транспорту, пішохідного руху, обслуговування міського і
приміського населення, відносяться до першочергових заходів у вдосконаленні функ
ціонально-планувальної та об`ємно- просто
рової організації міської забудови [1].
Засвідчимо особливу долю і роль симетрії у теорії архітектури. Історичний аналіз
показав, що симетрія тісно зв’язана зі сві8

тосприйняттям людини. Професійне
осмислення поняття симетрії полягає у
своєрідному тлумаченні спеціальних термінів та змісту категорій архітектурної
композиції, у загально-філософському тлумаченні таких категорій як гармонія, аналогія, пропорція, домірність, рівновага,
асиметрія, дисиметрія, єдність, евритмія,
ритм, рівність, тотожність, ієрархія, тощо.
Метод симетрії визнаний одним із найбільш загальних і ефективних методів теоретичних досліджень у сучасній науці. Симетрія як єдність збереження і змін набуває значення загального методологічного
принципу. Методологічний потенціал
принципу симетрії дозволяє його застосовувати в аналізі формування архітектурної
композиції шляхом використання дзеркальної симетрії, симетрії переносу, симетрії повороту, симетрії сітчастих упаковок,
центральної симетрії, гвинтової симетрії.
Спираючись на аналіз існуючих методів
симетризації міських планів слід відмітити, що важливим результатом і формоутворюючою складовою композиційної динаміки міського планування стає складна
ієрархічна будова багаторівневої симетрії,
яка поступово і циклічно розгортається і
нашаровується в історичному розвитку,
тобто розвивається закономірним чином.
«Динамічність планувальної композиції
міста пов’язана з її незавершеністю в кожний момент часу, що викликається постійними змінами в функціональній організації, якій вона повинна відповідати і на зміни якої вона повинна реагувати створенням нових або реорганізацією старих
композиційних елементів, зберігаючи при
цьому певну цілісність» [2, ст. 14].
У найкрупніших містах із різними типами планувальної композиції виявлено сталі закономірності природних і проектних
симетричних перетворень в конкретних
історично–містобудівних умовах (рис.1).
К. Лінч вважає, що: «Форма міста повинна бути деякою мірою нечіткою, пластичною по відношенню до потреб і сприйняття громадян. Проте є фундаментальні
функції, які безумовно мають бути вира-
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жені формою міста: система комунікацій,
тип землекористування, основні центри.
Ця форма повинна втілювати в собі найбільш загальні сподівання та уявлення,
відчуття спільності. І, нарешті, якщо оточення візуально організоване і має яскраве розпізнання, воно дозволяє кожному
громадянину доповнити його особистим
значенням, зв’язати з ним особисті асоціації» [4, ст. 87].
Дослідження глобальної, зональної і локальної композиції міст засвідчило наявність сталої тенденції до симетризації містобудівної композиції на різних етапах і
рівнях утворення міського плану, починаючи з планувальної тканини і закінчуючи
формуванням поліцентричної структури
міста і його планувального каркасу. Слід
враховувати що розвиток симетричної
структури композиції плану відповідно до
еволюції самих міст і містобудівної думки
найкраще простежується на глобальному,
зональному і локальному рівнях, що відповідають етапам формування планувального
каркасу, поліцентричної структури і планувальної тканини міста: глобальний рівень
симетризації характеризує загальну планувальну композицію міста в межах міського
планування каркасу, яка формується головними осями уздовж магістральних вулиць
й існуючими загальноміськими центрами;
зональний рівень симетризації відповідає
поліцентричній структурі, що утворена
центрами районного і міського значення із
зонами впливу, з’єднаними головними і
другорядними композиційними вісями
уздовж відповідних вулиць і магістралей; на
локальному рівні симетризації елементи
композиційної структури міста зв’язують
між собою місцеві центри і мережу вулиць в
межах планувальної тканини міста [3].
На стадії розробки концептуального
проекту містобудівних ансамблів на в’їздах
до найкрупніших міст доцільно враховува-

ти принципи симетризації розвитку
архітектурно-планувальної композиції
міста: на глобальному рівні – принципи
первинності, нашарованості, суміщеності,
динамічності, фрактальності, на зональному рівні – принципи моноцентричності,
поліцентричності, мультіцентричності, на
локальному рівні – принципи дзеркальності, переносності, поворотності, сітчастості, центральності. Провідна роль і значення симетризації містобудівного ансамблю полягає у створенні єдиної концепції
розвитку гармонійної композиції на всіх
його ієрархічних рівнях, створюючи індивідуальний і неповторний, повноцінний і
довершений, інтелектуальний і естетичний
містобудівний образ міського середовища.
Зважаючи на вищесказане, актуальність
питання симетризації архітектурно-пла
нувальної композиції містобудівних ансамблів на в’їздах до найкрупніших міст
підтверджується зростанням сучасних вимог до підвищення художніх якостей міського планування, формування і гармонічного розвитку архітектурно-планувальної
композиції міста на основі симетричних
закономірностей.
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ХЕПЕНІНГ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОЕКТУВАННІ МIСЬКОГО
СЕРЕДОВИЩА
Праслова В.О.

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного
середовища Київського національного університету будівництва і
архітектури
Ключові слова: художнє проектування, мiське середовище, хепенінг,
ампакетаж, перфоманс.
Key words: artistic design, urban environment, empaquetage, performance.
В межах міста завжди одночасно співіснують різноманітні складові середовища. В
результаті розвивається поняття “контекст
міської тканини”. Це сталість вражень від
постійно змінюваних динамічних складових. Це істотно ускладнює впровадження в
середовищну ситуацію художніх творів, які
свідомо “випадають з контексту”. Сьогодні
базою комплексного формування міських
ансамблів має бути художня діяльність,
орієнтована на подолання одноманітності
та типовості міського середовища. В художньому проектуванні міське середовище
сприймається як єдине ціле, більш того,
обмежене ціле, що потребує єдиної художньої політики. Це спонукає до використання спеціального програмування, чим і являються в художньому проектуванні сучасні проекти міського середовища художників, дизайнерів та архітекторів – всіх, хто
хоче змінити оточення на краще. Засоби
художнього проектування нівелюють негативний вплив антропогенного міського
середовища на психіку людини. Роль всього того, що оточує сучасну людину, виявляється в насиченні територій міста яскравими, динамічними компонентами. Вони надають просторам не тільки функціональності, а й живописності, кольорової
виразності та скульптурності, що притаманні художнім творам.
Останнім в художньому проектуванні поширюється процес залучення глядачів та
мешканців в певні ситуації, що безперечно
змінює міське середовище. Мова йде про
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хепінінг від англійського дієслова to happen –
відбуватися. Хепенінг – театралізована безфабульна імпровізація, часто з залученням
глядачів і використанням несподіваних ситуацій. Хепінінг є надзвичайно популярним
різновидом авангардного мистецтва. Він зустрічається в театрі (Крацзенс) та у музиці
(Кейдж, Штокгаузен).
Хепенінг є формою сучасного мистецтва.
Це подія чи ситуація, що відбувається за
участі художника, але не контролюється
ним повністю. Вперше хепенінги стали влаштовувати нью-йоркські художники і
скульптори на початку 1960-х років. Сама
назва йде від вистави “18 хепенінгів в шести частинах”, показаної Алланом Капровом
(Kaprow) в “Рубен-Геллері” у жовтні 1959.
Глядачі, розсаджені в трьох суміжних просторах з напівпрозорими стінами, ясно бачили, що відбувається у власному приміщенні і погано – у сусідніх. У кожному з
18 хепенінгів домінував один елемент театрального видовища – музика, танок, демонстрація слайдів, декламація. Глядачам
пропонувалося долучитися до видовища
“природним чином”, з’ївши апельсин.
Змішування різних театральних елементів і поєднання їх з життєвими об’єктами і
явищами – головна ознака хепенінгу. Настільки ж характерна відсутність сюжету і
логічного зв’язку між його окремими частинами. Епізоди хепенінгу співвідносяться
між собою композиційно та емоційно, але
не підкоряються логічним зв’язкам. На відміну від п’єси, хепенінг часто зображує де-
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Рис. 1. Хепенінг у Великому каньйоні, Колорадо, 1972 рік.

кілька образів або театралізованих епізодів
одночасно, причому кожен несе свою власну ідею. Іноді в хепенінг включається і акторська гра, але не з метою створити вигаданого героя, що діє у вигаданих обставин.
Мета вистави – в ній самій. Подібно лектору, циркачі або футболістові, актор у хепенінгу залишається самим собою і перебуває
в тих же обставинах, що і глядач. Хепенінги
розігруються в галереях, на вокзалах, площах і в інших місцях, не призначених для
вистав. Можуть вони ставитися і на звичайній сцені. Однак зазвичай наголос робиться на оточення, середовище, ламаючи
стереотип “глядач – сцена”. Хепенінг є ігровою імпровізацією, яка дає вихід різноманітним підсвідомим спонуканням. Творчість у стилі хепенінг полягає в маніпулюванні об’єктами і людьми в просторі. В художньому проектуванні переплітається з
перфомансом.
Як приклад можна навести дизайнерські
акції Хейдака, художні акції одягання-

роздягання споруд у різні тканини Хрісто
та Жанни-Клод. Концепцію ампакетажу,
яка полягає в обгортанні об’єктів в різні
матеріали (тканину або папір), Хрісто розробив ще в 1960-х роках. Всі витвори мистецтва: будівлі, дерева, навіть цілі скелі
сховані в тканину, які робили Хрісто з дружиною, були тимчасовими. У перших роботах Хрісто обертав побутові предмети в
тканини, наприклад моторолер Vespa або
бочки. Потім разом з Жанною-Клод вони
почали здійснювати масштабніші проекти.
У 1969 році вони вкрили тканиною частину
узбережжя Австралії. У 1972 році в Колорадо 400-метровий шматок помаранчевої
тканини натягнули перпендикулярно каньйону (рис. 1). У 1995 році Крісто і ЖаннаКлод огорнули тканиною німецький Рейхстаг (рис. 2), а десятьма роками раніше
вони завісили тканинами міст Пон-Неф в
Парижі (рис.3).
Хрісто та Жанна-Клод “Острови”, Маямі,
Флорида 1980-1983 роки.
11
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Рис. 2. Одягання німецького Рейхстагу Хрісто, Жанна-Клод 1995 рік.

В арсеналі художників є проекти, що
включають в себе установку тисячі парасольок в Каліфорнії і Японії одночасно, а також заповнення Центрального парку НьюЙорка 7503 декоративними воротами (“Ворота”, 2005). Хрісто і Жанна-Клод створили
найамбітніші проекти в історії мистецтва
20-го століття як з точки зору масштабу, так
по вартості. Слід відзначити, що функціонували тимчасові витвори мистецтва здебільшого за рахунок самофінансування самими
художниками. Мова йде про продаж концептуальних малюнків і колажів, що створювались авторами під час підготовки кожного проекту. Єдиною стаціонарною широкомасштабною роботою стане “Mastaba”,
трапецієвидна структура, що складається з
більш ніж 400 000 барелів нафти. Вона буде
побудована недалеко від Абу-Дабі.
Останнім проектом Хрісто і Жанни-Клод
є вражаюча інсталяція плаваючих коридо12

рів, вкритих помаранчевої тканиною на
озері Ізео, Італія. Це перший проект пари,
що завершився після смерті Жанни-Клод в
2009 році. “Плавучий Пірс” був задуманий
в 1970 році. Він включає в себе в загальній
складності 5,5 кілометрів пішохідних доріжок, 3 км з яких плавають на воді за допомогою спеціально розроблених поліетиленових кубиків. В результаті з’явилась
хвилеподібна низка транзитних платформ,
що з’єднують прибережне село Сулзано з
островами Монте-Ізола і Сан-Паулу,
надаючи відвідувачам можливість ходити з
села крізь воду без перешкод. На відміну
від більшості інших творів Хрісто і ЖанниКлод, в яких обтічні просторові форми
тканини приховують та змінюють форми
архітектури і природи, елементи плавучого
пірсу мають чіткі геометричні форми на
зразок альпійського ландшафту. Інсталяція,
відкрита для всіх безкоштовно 24 години
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Рис. 3. Одягання тканиною мосту Пон-Неф в Парижі, 1985 рік;

Рис. 3. “Плавучий Пірс”, Хрісто, Жанна-Клод озеро Ізео, Італія, 2016 рік.
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Рис. 4. “Плавучий Пірс”, Хрісто та Жанна-Клод, озеро Ізео, Італія, 2016 рік.

на добу, була демонтований 3-го липня
2016 року. Згідно веб-сайту проекту, всі
матеріали, використані для роботи, будуть
перероблені в промисловості (рис. 3, 4).
“Ви знаєте, що у мене немає будь-яких
творів мистецтва, які існують? Всі вони
зникають, коли проект закінчено. Я думаю,
що потрібно набагато більше мужності,
щоб створювати речі, що зникнуть, ніж
створювати речі, які залишаться “ – наголошує Хрісто.
До схожих форм видовищ належать “Випадковості”, “Заняття”, “Театр навколишніх
обставин”. Ідея хепінінгу – це щось середнє
між театром повсякденності та втіленням
життєвих сценаріїв. Вона має багато спільного з завданням знайти сценарний хід в
архітектурній композиції, організувати
просторове дійство, вибудувати драматургію архітектурного задуму з залученням
людини до різних середовищних і міських
ситуацій. Не випадково група «Тальєр» на
початку своєї діяльності влаштовувала теа
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трально-музично-архітектурний хепінінг
під назвою «Місто в просторі». Адже в архітектурі ми не тільки проектуємо форму, а
і розробляємо сценарії поведінки і життя.
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ВПЛИВ СПАДКОВОСТІ ПОРОДИ ЛАНДРАС НА РІСТ
ТА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
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Досліджено вплив спадковості породи ландрас на ріст та відгодівельні якості молодняку свиней. Доведено вірогідне підвищення живої маси, середньодобових приростів, індексу
рівномірності росту та відгодівельних якостей у помісних свиней порівняно із чистопородними тваринами великої білої породи.
Ключові слова / Keywords: свині / pigs, велика біла порода / large white breed, ландрас /
landrace, ріст / growth, показники інтенсивності росту / indicator intensity of growth, відгодівельні якості / feeding qualities.
Інтенсифікація свинарства та покращення якості свинини значною мірою залежать
від стану й розвитку племінної бази, кількості племінних тварин різних порід, рівня
їх продуктивності, генетичного потенціалу
та цілеспрямованої селекційно-племінної
роботи. Кінцева мета селекційного процесу – підвищення продуктивності тварин у
товарних стадах [4].
Швидкого підвищення продуктивності
свиней можна досягнути, використовуючи
схрещування і гібридизацію, але при цьому
слід враховувати, що не всі породи однаковою мірою забезпечують нащадкам прояв гетерозису за бажаними ознаками [1]. З
метою поліпшення м’ясних якостей вітчизняних порід у нашу країну періодично надходить племінний матеріал з інших країн
близького та далекого зарубіжжя [2].
Варто відмітити, що схрещування маток великої білої породи і кнурів породи ландрас і
навпаки, дає однаковий господарський ефект,
тому в практичній роботі можна використовувати той чи інший варіант поєднання [4]. Світовий досвід і практика ведення свинарства
на промисловій основі показала, що для
отримання трьохпородних фінальних гібридів найкраще використовувати такі породи,
як велика біла, ландрас та дюрок [6].

У зв’язку з можливістю використання
кнурів-плідників породи ландрас на свиноматках великої білої породи для вивчення закономірностей росту та відгодівельних якостей помісного молодняку свиней є
необхідність подальшого дослідження в
цьому напрямку, що і було метою нашої
роботи.
Дослідження було проведено упродовж
2016 року в умовах приватно-орендного
підприємства (ПОП) «Вікторія» Новобузького району Миколаївської області. Було
сформовано дві групи тварин із 20 основних свиноматок великої білої породи по
Зокрема, за живою масою при народженні
та у віці одного і двох місяців помісні тварини статистично вірогідно переважають
чистопородних на 0,07 (р<0,05), 0,3 (р<0,05)
та 1,7 кг (р<0,05) відповідно. За живою масою у віці трьох місяців різниця між даними тварин обох досліджуваних груп відсутня (р>0,05). У віці чотирьох, п’яти та
шести місяців помісні свині за живою масою статистично вірогідно переважають
чистопородних на 3,4 (р<0,01), 6,0 (р<0,001)
та 7,6 кг (р<0,001) відповідно.
Найвищий вірогідний вплив породності
на мінливість живої маси виявлено у віці
шести місяців (η2=44,3%). Також встанов15
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Таблиця 1.
Динаміка живої маси чистопородних та помісних тварин, кг ( X ± S X )

Жива маса

Тварини
чистопородні (n=50)

помісні (n=50)

При народженні
У віці
1
2
3
4
5
6

1,22±0,020
7,5±0,10
16,9±0,64
30,5±0,86
52,3±0,92
73,8±1,11
95,3±1,40

1,29±0,023*
7,8±0,10*
18,6±0,41*
32,3±0,50
55,7±0,83**
79,8±1,34***
102,9±1,44***

місяць
місяці
місяці
місяці
місяців
місяців

Примітка: тут і далі: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.

лено вірогідний вплив породності на мінливість живої маси при народженні, у віці
одного, двох, чотирьох та п’яти місяців
(22,4, 22,1, 20,7, 28,9 та 39,7% відповідно).
У вікові періоди 0-1 та 1-2 місяці помісні
свині статистично вірогідно переважають
чистопородних за величиною середньодобових приростів на 8 (р<0,05) та 44,7 г
(р<0,05) відповідно. У вікові періоди 3-4,
4-5 та 5-6 місяців найвищим рівнем середньодобових приростів живої маси характеризуються помісі і вони статистично вірогідно переважають чистопородних тварин
на 51,6 (р<0,05), 88,3 (р<0,05) та 53,3 г
(р<0,05) відповідно (рис.1).
В результаті аналізу параметрів інтенсивності росту чистопородних та помісних
свиней встановлено, що у віковий період
0-1-2 місяців вірогідно вищою інтенсивністю формування відрізняються чистопородні тварини і вони статистично вірогід-

Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів
живої маси чистопородних та помісних тварин
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но переважають помісей на 0,056 (табл.2).
Однак, вірогідно вищою рівномірністю
росту у зазначений віковий період характеризуються помісні тварини і вони статистично вірогідно переважають чистопородних на 0,021 (р<0,05). За індексом напруги
росту вірогідних різниць між тваринами
досліджуваних груп не встановлено.
У віковий період 2-3-4 місяці всі розраховані різниці виявилися статистично вірогідними. Чистопородні тварини переважають помісних за інтенсивністю формування та індексом напруги росту на 0,037
(р<0,05) та 0,021 (р<0,05), однак поступаються за індексом рівномірності росту на
0,049 (р<0,05).
У віковий період 4-5-6 місяців вірогідно
вищими значеннями індексу рівномірності росту характеризуються помісі і вони
переважають чистопородних тварин на
0,055 (р<0,05).
За допомогою методики однофакторного
дисперсійного аналізу встановлено вірогідний вплив породності на мінливість інтенсивності формування та індексу рівномірності росту у віковий період 0-1-2 місяці.
Частки впливу складають відповідно 18,31
та 19,87%. У віковий період 2-3-4 місяців
встановлено вірогідний вплив породності
на мінливість інтенсивності формування,
індексу напруги росту та індексу рівномірності росту. Частки впливу складають
33,69, 31,50 та 35,65% відповідно. У віковий
період 4-5-6 місяців встановлено лише вірогідний вплив породності на мінливість
індексу рівномірності росту (η2=30,17%)
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Таблиця 2
Параметри інтенсивності росту чистопородних та помісних тварин у різні вікові періоди, X ± S X

Віковий період,
місяців

Параметр
інтенсивності
росту

0-1-2

∆t
Ін
Ір
∆t
Ін
Ір
∆t
Ін
Ір

2-3-4

4-5-6

Тварини
чистопородні (n=50)

помісні (n=50)

0,676±0,0235
0,101±0,0010
0,157±0,0084
0,048±0,0120
0,028±0,0073
0,563±0,0093
0,087±0,0099
0,107±0,0122
0,659±0,0154

0,620±0,0153*
0,102±0,0014
0,178±0,0054*
0,011±0,0022*
0,007±0,0013*
0,612±0,0123*
0,103±0,0152
0,137±0,0206
0,714±0,0122*

В результаті аналізу відгодівельних якостей чистопородних та помісних свиней
встановлено, що за віком досягнення живої маси 100 кг помісі статистично вірогідно переважають чистопородних тварин на
5,4 дня (р<0,01) (табл.3). Також помісні
тварини порівняно із чистопородними характеризуються статистично вірогідно вищими значеннями середньодобових приростів живої маси від народження та переважають їх на 41,8 г. Значення цієї переваги
відповідає третьому порогу вірогідності (р<0,001).
Слід також відмітити, що відносно вищим рівнем мінливості віку досягнення
живої маси 100 кг та середньодобового
приросту від народження характеризуються чистопородні тварини (Cv становить
відповідно 2,34 та 4,65%).
Отримані результати співпадають з результатами проведеного однофакторного

дисперсійного аналізу. Встановлено вірогідний вплив породності на мінливість віку
досягнення живої маси 100 кг та середньодобового приросту від народження. Частки впливу складають 35,29 та 44,36% відповідно.
Отже, схрещування свиноматок великої
білої породи із кнурами-плідниками породи
ландрас забезпечує вірогідне підвищення
живої маси та середньодобових приростів.
Помісні тварини порівняно із чистопородними характеризуються вірогідно вищими
значеннями індексу рівномірності росту в
усі досліджувані вікові періоди, однак вірогідно поступаються чистопородним за інтенсивністю формування у віковий період
0-1-2 місяці та інтенсивністю формування і
індексом напруги росту у віковий період
2-3-4 місяці. Схрещування свиноматок великої білої породи із кнурами-плідниками
породи ландрас забезпечує статистично ві-

Таблиця 3
Відгодівельні якості чистопородних та помісних тварин

Показники та рівень їх мінливості
Вік досягнення живої
маси 100 кг, днів
Середньодобовий приріст
від народження, г

X ± SX

, кг

Cv, %

X ± S,Xкг

Cv, %

чистопородні
(n=50)

Тварини
помісні
(n=50)

183,9±1,36

178,5±1,06**

2,34

1,87

522,7±7,69

564,5±7,93***

4,65

4,44
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рогідне скорочення віку досягнення живої
маси 100 кг та підвищення середньодобових
приростів живої маси.
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ПОД-СЕКЦИЯ 15. Зооинженерия

РОЛЬ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН В ГОДІВЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Дідоренко Т. О.

аспірант
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Кулик М. Ф.

д. с.-г. наук, професор
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
Представлений літературний огляд ролі мінерального живлення сільськогосподарських
тварин. Розглянуті найбільш важливі для організму сільськогосподарських тварин макроі мікроелементи і їх значення для росту та розвитку молодняку, поліпшення
відтворювальних функцій і продуктивності.
Ключові слова / Key words: мінеральне живлення / mineral nutrition, велика рогата
худоба / cattle, кальцій / calcium, фосфор / phosphorus, магній / magnesium, мідь / cooper ,
залізо / iron, цинк / zinc, кобальт / cobalt, марганець / manganese.
Важливим завданням у тваринництві є
організація повноцінної годівлі тварин, організм яких становить цілісну систему, де
усі процеси взаємопов’язані, вимагаючи
надходження з кормом усіх поживних речовин в певних кількостях і співвідношеннях. Велика роль в повноцінній годівлі належить макро- і мікроелементам, вміст
яких у тілі тварин становить 2,4-4,8 % [11].
Мінеральні речовини беруть участь в
утворенні кісткової тканини, побудові клітинних мембран, у регулюванні осмотичного тиску в біологічних рідинах, у підтриманні кислотно-лужної рівноваги, реакції
середовища (pH) на певному рівні завдяки
участі їх в утворенні буферних систем біологічних рідин і тканин. Вони впливають
на проникність клітинних мембран і судин,
виконують важливі функції у створенні
стійкості біологічних колоїдних систем.
Мінеральні елементи входять до складу
білків (Se, S), коферментів (P, Co), гормонів
(J, Zn), беруть діяльну участь у різних ланках метаболізму (Ca, P, S, Mn, Mg). Вони
активують ряд ферментних систем і можуть входити до складу активного центра
(Zn, Cu, Ni, Mo, Fe), регулюють активність
симбіотичної мікрофлори шлунковокишкового тракту [3].

Більшість функцій в організмі тварин
мінеральні елементи виконують паралельно або групами, впливаючи на організм в цілому або на певні процеси в
ньому, деякі з них є антагоністами. Інколи окремі елементи можуть замінювати
один одного при утворенні органічномінеральних сполук, що можна виявити в
деяких ферментів [6].
Усі мінеральні елементи, залежно від їхньої біологічної ролі, можна поділити на
життєво необхідні (біогенні, біотичні, есенціальні); умовно необхідні та елементи з
нез’ясованою роллю. До групи життєво
необхідних елементів відносять кальцій,
калій, натрій, магній, ферум, купрум, цинк,
марганець, молібден і кобальт. Мінеральні
речовини надходять в організм тварин із
кормом та водою [1]. Нестача їх у раціоні
призводить до порушення обміну речовин,
захворювання та загибель тварин. Мінеральні речовини мають постійно надходити в організм, оскільки вони виводяться з
сечею, калом, потом, а в лактуючих тварин – і з молоком. Отже, поряд із збалансуванням раціонів за основними поживними
речовинами, особливу увагу слід приділяти вмісту в них мікроелементів, функції
яких в організмі дуже різноманітні [11].
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Кальцій (Ca). Близько 98 % кальцію в
тілі тварин міститься у скелеті. Решта його
знаходиться у позаклітинній рідині і клітинах. Він необхідний для нормального функціонування нервової тканини, для перетворення протромбіну в тромбін крові,
впливає на ефективність гормонів, від нього залежить нормальна функція скелетної
та серцевої мускулатури, а також гладкої
мускулатури [2].
У нормі концентрація кальцію в плазмі
крові корів становить 2,25–3,0 ммоль/л
(9–12 мг/100 мл) [5].
Абсорбція кальцію може відбуватися
шляхом пасивного транспорту через мембрани епітеліальних клітин рубця і кишок у
іонізованому вигляді, де його концентрація перевищує 6 ммоль/л. У жуйних від
10 до 50 % кальцію абсорбується у рубці.
Цей процес стимулюється леткими жирними кислотами. Кількість кальцію, яку засвоює тварина шляхом абсорбції у кишках
повинна забезпечити її життєдіяльність,
ріст, вагітність, лактацію. При недостатньому забезпеченні потреби тварини кальцієм з кормами, він мобілізується з кісток.
Тривалий дефіцит кальцію у кормах тварини спричиняє розвиток остеопорозу або
остеомаляцію [2].
Витрати кальцію на продукцію кг 1 молока коливаються залежно від кількості
білка у молоці. Це пов’язано з породою
тварин. На 1 кг утвореного молока для
голштинських корів потрібно 1,22 г засвоєного кальцію, джерсейських – 1,45 г, інших
порід – 1,37 г. На утворення 1 кг молозива
корові витрачається біля 2,1 г кальцію.
Концентрація кальцію у молоці становить
біля 3 мМ і він знаходиться, в основному, у
вигляді комплексів з казеїном, цитратами і
фосфатами. Рівень кальцію у молоці залежить від вмісту цих сполук [17].
При нестачі кальцію в раціонах молодих
тварин виникає затримка мінералізації кісток і росту тварини. Захворювання телят
на рахіт, в основному, зумовлений нестачою вітаміну D або фосфору, але дефіцит
кальцію також може бути його причиною.
Нестача кальцію в раціоні тварин більш
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старшого віку посилює мобілізацію його з
кісток, що є причиною остеопорозу й остеомаляції [5]. Концентрація кальцію у
молоці змінюється мало навіть при великій
нестачі кальцію в кормах [17]. Споживання
надлишкових доз кальцію глибокотільними коровами не має істотного впливу на
післяродові захворювання. Проте, висока
концентрація Са в раціонах може порушувати абсорбцію мікроелементів, особливо
цинку.
Фосфор (Р) є одним із найважливіших
фізіологічно активних і необхідних елементів життєдіяльності рослин і тварин. Фосфор, як і кальцій, складає основу кісткової
тканини у вигляді солей фосфату кальцію
та апатиту (80 %). Бере участь у реакціях
переамінування, карбоксилювання, декарбоксилювання, входить до складу макроергічних сполук – АТФ, креатинфосфату та
інших, в яких акумулюється енергія необхідна для обмінних процесів [13].
В сироватці крові дорослої великої рогатої худоби концентрація неорганічного
фосфору становить 1,45–2,1 ммоль/л (4,5–
6,5 мг/100 мл), у молодняку 1,78–
2,42 ммоль/л (5,5–7,5 мг/100 мл) [4].
Фосфор всмоктується, в основному, в 12палій і порожній кишках. Деяка кількість
фосфору засвоюється в рубці, книжці та
сичузі. Однак механізми і регуляція абсорбції фосфору в цих відділах травного
тракту мало відомі. У сухій речовині мікробної маси міститься 2–6 % фосфору.
Потреба жуйних в елементі складає біля
4 г/кг перетравленої у рубці органічної речовини. Фосфор використовується мікроорганізмами рубця при розщепленні целюлози і синтезі мікробіального білка [5].
Абсорбований фосфор поглинається
тканинами або секретується молочною залозою у молоко чи у просвіт травного тракту, де він піддається реабсорбції або екскретується з калом. Гомеостаз фосфору в
організмі тварин підтримується, в основному, шляхом рециклювання його зі слиною й ендогенної екскреції з калом, які
прямо пропорційні до кількості спожитого
з кормом та абсорбованого в кишках фос-
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фору. Концентрація фосфору в слині може
бути в 4–5 разів більша, ніж у плазмі крові. За добу у корів зі слиною секретується
30-90 г фосфору і цей процес регулюється
паратгормоном [7].
Потреба великої рогатої худоби у фосфорі є сумою потреб у фосфорі для підтримки життєдіяльності, росту, вагітності
та лактації з врахуванням коефіцієнта абсорбції. Для підтримання життя дійним
коровам потрібно приблизно 12 г фосфору на голову за добу, для продукування
1 кг молока – 2 г [18].
Недостатність фосфору в раціоні великої рогатої худоби проявляється втратою
апетиту, сповільненим ростом, зниженням продукції молока, порушенням репродуктивної функції, також спостерігається зменшення маси кісток, вони стають
рихлими і слабкими [2].
Збільшення вмісту фосфору в раціоні
тварин може привести до порушення метаболізму кальцію, в тому числі стимулювати резорбцію кісток. Часто токсичність
фосфору посилюється внаслідок низького
рівня кальцію в раціоні [16].
Магній (Mg). Є основним внутрішньоклітинним катіоном. Це важливий внутрішньоклітинний катіон, що є необхідним кофактором для ферментних реакцій
у більшості обмінних процесів, у тому
числі для нормальної роботи нервової
системи, функцій м’язів та створення кісток, бере участь в обміні фосфатів, які в
свою чергу необхідні для обміну вуглеводів, жирів і білків та для перенесення
енергії у клітини. Концентрація магнію в
плазмі крові корів становить 0,8–
1,15 ммоль/л або 2,0–3,0 мг/100 мл. У тілі
корови міститься до 230 г магнію, з якого
62 % – у кістках, 37 – в клітинах тканин,
1 % – в позаклітинному просторі. Молозиво містить 0,4 г магнію на 1 кг, молоко –
0,12–0,15 г на 1 кг. [11].
Магній всмоктується переважно в тонкому відділі кишечника і шлунку. Абсорбція магнію у травному тракті тварин з
кормів коливається від 11 % до 37 % (в ос
новному 20–30 %) [2].

З організму тварин магній виводиться
через травний тракт – 60-80 % і лише незначна частина виділяється з сечею.
Нестача магнію у сільськогосподарських
тварин малоймовірна, однак у жуйних
тварин часто виникає пасовищна тетанія
викликана явищем гіпомагнемії. Прояв
хвороби пов’язаний зі зниженням вмісту
сироваткового магнію, проте він не зменшується нижче допустимої величини.
Симптоми з’являються при зменшенні
концентрації іонів магнію в сироватці
крові. Тому гіпомагнемія не супроводжується симптомами тетанії, хоча при зниженні концентрації магнію в сироватці
нижче 1,5 мг/100 мл є більша ймовірність
захворювання [3].
Водночас із вказаними макроелементами, важливе місце в метаболічних процесах організму багатокамерних тварин займають мікроелементи [8].
Мідь (Cu) – один із життєво необхідних
елементів, основна функція якого – участь
у процесах кровотворення [11]. Він посилює перетворення феруму в органічно
зв’язану форму, чим прискорює синтез
гемоглобіну та інших гемопорфіринових
сполук крові (цитохрому, каталази тощо),
регулює вуглеводний, мінеральний, водний і газоенергетичний обміни [5]. Купрум є кофактором ензимів і компонент
купрумвмісних білків (церулоплазміну,
цитохромоксидази, супероксиддисмутази
та ін.) [7], в складі яких відіграє важливу
роль у клітинному диханні, антиоксидантному захисті, метаболізмі сірковмісних
білків тощо. Він активує інсулін, гальмує
адреналін, стимулює діяльність гормонів
гіпофізу, усуває токсичну дію тироксину.
Мідь разом з кобальтом і марганцем стимулює ріст тварин, підвищує перетворення білків, покращує процеси біосинтезу
білків крові і м’язів, позитивно впливає на
біосинтез жиру молока, сприяє збільшенню в ньому казеїну. Необхідна вона і для
нормальної життєдіяльності мікрофлори
передшлунків. Рівень даного мікроелементу в організмі коливається в межах
0,0002-0,00025 % [3].
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Zbiór artykułów naukowych.
Основним місцем засвоєння купруму у
тварин є шлунок і тонкий відділ кишечника. Це відбувається не тільки в результаті
простої дифузії, але і шляхом активного
проникання мікроелемента через кишкову
стінку, особливо при його дефіциті. Купрум засвоюється краще у комплексі з
амінокислотами і поліпептидами, ніж у
сульфатній його формі [7].
Ендогенні втрати міді становлять приблизно 7,1 мкг/кг маси тіла. Вміст міді у
тканинах молодих тварин становить близько 1,15 мг/кг. У печінці, де нагромаджується мідь, кількість її набагато вища. Вміст
міді в молозиві становить близько 0,6 мг/
кг, у молоці – 0,15–0,2 мг/кг. Тому вважають, що потреба лактуючих корів становить 0,15 мг міді/кг молока [2].
Обмін міді легко порушується при надлишку таких елементів-антагоністів, як молібден, цинк, кадмій і срібло. Ознаки недостатності міді різноманітні: анемія, зниження росту, захворювання кісток, знебарвлення шерсті, шлунково-кишкові
розлади, ураження мозкового стовбура і
спинного мозку. Найбільш гостро на нестачу міді реагує молодняк великої рогатої
худоби в річному віці. Часті ознаки безпліддя корів спостерігали при вмісті в пасовищній траві міді менш ніж 5 мг/кг [1].
З усіх мікроелементів мідь найтоксичніша при передозуванні. Токсикоз міді спостерігається у великої рогатої худоби, яка
споживає надлишкову кількість міді або
корми, забруднені сполуками міді [9].
Цинк (Zn). Життєво необхідний мікроелемент, що засвоюється в тонкому кишечнику. Кількісний його вміст в організмі тварин
становить приблизно 0,003 % живої маси, в
організмі існує у вигляді вільних іонів або
солей, міститься майже в усіх органах. Найбільший його вміст у гіпофізі, статевих залозах, печінці, м’язах, шерсті. Біля 75 % цинку
крові міститься в еритроцитах, 22 % – у плазмі та 3 % – в лейкоцитах. Завдяки своїй здатності до утворення ковалентного зв’язку, він
утворює численні комплексні сполуки з білками, амінокислотами, пуриновими основами, нуклеотидами [10].
22

Цинк бере участь в перетворенні каротину на вітамін А, чим сприяє поліпшенню
продуктивності тварин. Він бере участь в
метаболізмі нуклеїнових кислот, вуглеводів, білків і жирів, а також необхідний для
роботи імунної системи. Цинк справляє
вплив на стан шкірного покриву, сперматогенез, ріст і щільність копитного рогу, синтез ДНК і РНК. Потреба корів у цинку
становить 50 мг/кг сухої речовини корму,
що не завжди забезпечується кормами,
тому для нормального функціонування організму потрібне додаткове введення цинку в раціон. Крім того, присутні антагоністи цинку в раціонах знижують біологічну
доступність цього мікроелемента. Антагонізм може бути зумовлений взаємодією іонів цинку з іонами феруму чи купруму.
Високий рівень клітковини також знижує
біологічну доступність Цинку [8].
Виділення цинку з калом у великої рогатої худоби становить приблизно 0,033 мг /
кг маси тіла, а з сечею 0,012 мг/кг маси тіла,
тобто для підтримання життєдіяльності
тварин витрачається 0,045 мг цинку/кг
маси тіла. Вміст цинку в молоці корів становить у середньому 4 мг/кг. Отже потреба
корів у цинку на утворення молока є досить
велика. Кількість цинку, яка затримується в
тілі тварин під час росту становить у середньому 24 (16–31) мг/кг приросту маси. У плазмі крові великої рогатої худоби вміст цинку
складає від 15 до 23 мкмоль/л [18].
Існують дані, що 35 мг цинку/кг сухої
маси корму в раціоні тварин достатньо для
забезпечення 90 % його максимального рівня у сироватці крові та молоці. Основним
джерелом цинку в раціоні є зелені корми (до
30 мг/кг сухої речовини), сінне борошно,
пшеничні висівки, рибне борошно [7].
Основними клінічними ознаками нестачі цинку у великої рогатої худоби є втрата
апетиту і зниження швидкості росту. При
тривалішому дефіциті у тварин спостерігається сповільнення росту сім’яників, слабкість ратиць і перакератоз шкіри. У тварин
атрофується тимус і пригнічується лімфоїдна функція селезінки та лімфатичних
вузлів [2].
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При вмісті цинку в раціоні корів у кількості 900 мг/кг корму спостерігаються прояви токсичності даного мікроелемента [18].
Залізо (Fe). Фізіологічне значення заліза в
тілі тварин полягає в тому, що воно входить
до складу гемоглобіну, міоглобіну і деяких
дихальних ферментів. Залізо міститься в
ряді ферментів: пероксидазі, оксидазі, каталазі і цитохром них ферментах [11].
Більша частина заліза в організмі тварин
рециклюється, а тому їх потреба у цьому
мікроелементі є невелика. Молоко містить
близько 1 мг заліза на 1 кг. Вміст заліза у
організмі телят знаходиться у межах 18–
34 мг/кг маси тіла [5]. Вміст заліза у плазмі
крові великої рогатої худоби коливається
від 15,0 до 30,0 мкмоль/л. Потреба у залізі
великої рогатої худоби для росту становить 34 мг/кг приросту в день. Близько 60
% заліза при додаванні його до раціону
тварин абсорбується у вигляді хлориду.
При його дефіциті абсорбція збільшується
до 72 % заліза, що міститься у кормах [13].
Нестача заліза в кормах призводить до
розвитку анемії, внаслідок зниження рівня
гемоглобіну в крові. Тривала його нестача в
раціоні тварин приводить до їх загибелі
внаслідок зниження активності імунної
системи. Недостатність заліза у дорослої
великої рогатої худоби зустрічається дуже
рідко. Це зумовлено значною кількістю
його в середовищі та забрудненням рослинних кормів ґрунтом [9].
Встановлено, що надлишок заліза гальмує абсорбцію інших елементів, зокрема
міді та цинку. Так, при вмісті 250–500 мг
заліза на 1 кг сухої маси корму у великої
рогатої худоби спостерігається дефіцит
міді. Більшість видів тварин мають відносну стійкість щодо надлишку заліза в раціоні, що залежить від форми сполук заліза в
кормах, його біологічної доступності [11].
Кобальт (Co). Одним із основних мікроелементів у процесах метаболізму в організмі жуйних є кобальт, потреба якого
становить в середньому 0,10 мг/кг СР корму. Кобальт входить до складу вітаміну В12
(кобаламіну). У рубці жуйних тварин мікроорганізми використовують кобальт,

який міститься в кормах та у складі вітаміну В12. Він відіграє важливу роль в синтезі
нуклеїнових кислот, азотному, ліпідному і
вуглеводному обмінах [7], бере участь у
реакціях гліколізу й циклу Кребса, слугує
каталізатором ензимів (фосфатази, декарбоксилази, рибофлавінкінази тощо), проте
гальмує дію уреази, цитохромоксидази і
сукцинатдегідрогенази. Кобальт є у складі
металопротеїдів, ізомераз, транскарбоксилази, гліцил-гліцин-дипептидази, активує
процеси кровотворення (сприяє утворенню еритроцитів та гемоглобіну) [6]. Вміст
вітаміну В12 у печінці тварин нижче
0,1 мкг/г сирої маси вказує на недостатність кобальту в організмі [4].
Жуйні тварини чутливіші до нестачі кобальту, ніж моногастричні тварини. Це зумовлено більшою залежністю жуйних від
глюконеогенезу, який в основному забезпечує їх потребу в глюкозі, оскільки при
нестачі вітаміну В12 порушується обмін
пропіонату. Нестача вітаміну В12 приводить
до зменшення утворення метіоніну мікроорганізмами рубця і ретенції азоту в організмі тварин. При відсутності кобальту в
кормах синтез вітаміну В12 у рубці дорослих жуйних дуже швидко (протягом декількох днів) знижується. Однак депонування його у печінці може забезпечувати
організм кобальтом протягом декількох
місяців. Першими ознаками дефіциту кобальту є зниження живої маси, затримка
росту. На більш пізніх стадіях дефіциту
кобальту спостерігається жирове переродження печінки, анемія, порушується фагоцитарна функція нейтрофілів [2].
Згідно даних Г. О. Богданова [14] потреба
в кобальті у жуйних тварин становить
0,11 мг/кг сухої маси корму. При такій концентрації кобальту в кормах вміст вітаміну
В12 в тканинах тварин підтримується на
рівні більше 0,3 мкг/л.
Дослідженнями встановлено, що при додаванні кобальту до раціону жуйних у концентрації 0,25–0,35 мг/кг сухої маси корму,
тобто більшій від його потреби для синтезу
вітаміну В12, спостерігається підвищення
перетравлення корму в рубці. Цей вплив
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зумовлений стимуляцією росту окремих
мікробних популяцій з вищою потребою в
кобальті, або може бути результатом утворення за участю двовалентних катіонів кобальту зв’язків між бактеріями і кормовими частинками, що сприяє травленню [2].
Токсичність кобальту проявляється зниженням апетиту, втратою маси тіла та анемією у тварин. Вона спостерігається, коли
вміст кобальту вищий, ніж 30 мг на 1 кг
сухої маси корму, але максимальна толерантна концентрація його вважається
10 мг/кг сухої речовини корму [18].
Марганець (Mn). Середній вміст Мангану в організмі ссавців становить 0,00005 %
живої ваги. Міститься в усіх органах і тканинах організму, найбільше його в печінці,
кістках, нирках, підшлунковій залозі та гіпофізі. Всмоктування відбувається в основному у дванадцятипалій кишці, потім з
кров’ю надходить до печінки і розноситься
до інших органів та тканин. Абсорбція його
з корму дуже низька – в середньому 2-5 %
від прийнятої кількості. Через обмеженість
всмоктування мангану у травному тракті
різні види тварин добре переносять надлишок його в кормі. Так, за даними А. Хенніга
[15], жуйні поїдають корми, в яких може
міститися від 1 до 500 мг/кг марганцю.
Манган бере активну участь в окисновідновних процесах, що підтверджується
його акумуляцією в мітохондріях, тканинному диханні, утворенні кісткової тканини, впливає на кровотворення, ріст, розмноження, біосинтез нуклеїнових кислот,
білків, холестеролу, антитіл, функцію ендокринних органів (зокрема, стимулює синтез тирео-, гонадо- і лактотропного гормонів гіпофіза, він необхідний для нормальної секреції інсуліну) [12].
У сільськогосподарських тварин вміст
марганцю становить 450-560 мкг на 1 кг
маси тіла. Молозиво містить 0,16 мг/кг, а
молоко – 0,03 мг/кг марганцю [5]. У крові
міститься від 2,5 до 4,5 мкмоль/л марганцю,
а у плазмі – 0,36–1,8 мкмоль/л. Найбільше
Мангану міститься в скелеті (55-57 %), печінці (17-18 %) і м’язах (10-11 %). Печінка
має здатність нагромаджувати марганець і
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мобілізувати його для забезпечення потреб
організму протягом декількох тижнів при
його дефіциті [9].
Вміст Мангану в тканинах змінюється
незначно як за нестачі, так і за надлишку
його в раціоні. Дефіцит марганцю в раціоні
молочних корів призводить до порушення
процесів синтезу жирних кислот, деформації скелета у корів та новонароджених телят до паралічів, супроводжується стерильністю тварин, абортами. Потреба великої рогатої худоби в Мангані становить
4060 мг/кг сухої речовини корму і залежить від рівня продуктивності [4].
Марганець малотоксичний. Зниження
апетиту і швидкості росту в тварин спостерігалося лише при вмісті марганцю в
раціоні більше 1000 мг/кг сухої маси. Максимальна толерантна кількість марганцю
для великої рогатої худоби згідно системи
NRC [18] становить 1000 мг/кг.
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ПОД-СЕКЦИЯ 6 Физическая география

ПРИРОДНІ ЛАНДШАФТИ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ
МІСТА КИЄВА
Компанець А. Е.

аспірант
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: ландшафт, приміська зона, бори, діброви.
Keywords: landscape, suburban zone, pine wood, coppice.
Згідно з Генеральним планом міста Києва, приміська зона м. Києва – це територія,
в межах якої склалися і розвиваються активні системоформуючі зв’язки, що охоплюють всі види діяльності, відбувається
спільне використання земель, а також водних, рекреаційних та інших ресурсів [1; 2].
Генеральним планом межі приміської зони
Києва окреслені радіусом годинної транспортної доступності до Києва – це 60-80
км, як території з найбільшим рівнем інтенсивності зв’язків. Площа приміської
зони становить 1334,4 тис.га (біля 48% території Київської області); до її складу входять міста обласного значення, таки як:
Бориспіль, Бровари, Васильків, Ірпінь,
Фастів – та 9 адміністративних районів:
Броварський, Бориспільський, Обухівський, Києво-Святошинський, Васильківський, Фастівський, Макарівський, Бородянський, Вишгородський [1; 2].
Ландшафти досліджували такі вчені, як
М. Д. Гродзинський, П. Г. Шищенко, О. Ю.
Дмитрук, В. М. Гуцуляк, А. Г. Ісаченко,
А. В. Мельник, Г. П. Міллер, В. М. Пащенко,
В. М. Петлін, А. С. Романів, О. В. Савицька,
І. В. Кочеткова та інші. Однак, ще не всі
питання залишаються вивченими.
В роботі використовували загальновживані методи конструктивно-географічного
аналізу [3; 4].
Основним типом ендогенного рельєфу
приміської зони міста Києва є тектонічний.
Серед поширених типів рельєфу приміській зоні міста Києва притаманні: схиловий,
водний, озерний, льодовиковий, біогенний
та техногенний.
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Ландшафти приміської зони міста Києва
представлені:
ландшафтами долини Дніпра, що займають всю лівобережну частину приміської
зони (Броварський та Бориспільський райони), лівобережну частину Вишгородського району і вузькі ділянки на правому
березі Дніпра вздовж Київського водосховища на півночі у Вишгородському районі
та на півдні вздовж Канівського водосховища в Обухівському районі;
ландшафтами Полісся, що займають переважну частину лівобережжя: східну частину Вишгородського району та північносхідну ділянку біля самого Вишгорода, весь
Бородянський і Макарівський райони,
Києво-Святошинський,
окрім
його
південно-східної частини. Смуга відокремлює по діагоналі навпіл північно-східну
частину Фастівського району, включаючи
місто Фастів, північно-східний виступ Васильківського району, перетинає південносхідну частину Києво-Святошинського району в межах східної частини Голосіївського району міста Києва;
ландшафтами правобережного лісостепу, що представлені південно-східною частиною Фастівського району, Васильківським районом, окрім його північносхідного виступу, Обухівським районом,
окрім ділянки його правобережної частини збоку Канівського водосховища та невеликою ділянкою південно-східної частини Києво-Святошинського району.
Згідно класифікаційної схеми Е. В. Алексєєва і П. С. Погребняка, вивчали ландшафти приміської зони міста Києва, що
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представлені чотирма типами лісів: борами, суборами, судібровами та дібровами [3;
4].
Тераси Остерсько-Дарницького ландшафту, наприклад, представлені борами.
В умовах різного зволоження на таких територіях формуються різні типи ґрунтів.
Ґрунти в них в основному потужні, в більшості випадків перемиті і збіднені пісками без значних мулистих прошарків. Ґрунти в більш вологих і заболочених ділянках
багатші на органічні колоїди. На них зростають в основному: сосна, трав’яниста,
мохова і лишайникова рослинність та рослини, що невибагливі до якості ґрунтів.
Так звані свіжі бори формують більш стійки і щільні соснові насадження. Лісова
підстілка сформована мохами, вереском,
суницями, сон-травою та іншими рослинами. Вологіші місця формують вологі
бори, що складені потужними крупнозернистими пісками, на яких утворюються
дерново-підзольні глєєваті піщані ґрунти.
Переважна рослинність – сосна, чорниці,
береза пухнаста, мохи, ожина тощо. Можуть утворюватися суцільні березняки.
Таким чином, в борах більш сухі ділянки
формують в основному чисті соснові ліси,
на вологіших ділянках супутником сосни
є береза.
Субори приміської зони міста Києва
представлені більшим різноманіттям
рослинності, що зростає на піщаних
ґрунтах с прошарками супісків, суглинків або глини, які знаходяться близько до
поверхні. З глибиною вони переходять у
крупнозернисті піски. До ґрунтів суборів
відносять також суглинки і глинисті
ґрунти, глинисто-піщані чорноземи, лесові утворення, ґрунти на крейді. вапняках і мергелях. Переважна і головна рослинність – соснові культури. Стосовно
інших порід, окрім берези, з’являються
дуб, осика і вільха чорна. В низинах біля
річок ґрунти дернові слабкопідзольні пиловатопіщані, де складаються кращі умови для рослинності, тому свіжі субори в
першому ярусі представлені сосною, а
другий ярус впевнено займає дуб. Більш

різноманітним стає підлісок (крушина,
рябина, дрок красильний) і нижній ярус
(мятлик лісовий, папороті, суниці тощо).
Свіжі і вологі субори Полісся представлені сосново-дубовими і дубовососновими широко травними різнотравними лісами. Заболочені субори розташовані на торф’янистих ґрунтах і формують сосново-березові ліси з додатком
вільхи. В наслідок відносно високої родючості ґрунтів зараз субори майже всі
переорані під сільськогосподарські культури.
Група субореїв представлена лісовою
рослинністю Полісся приміської зони
Києва, слабкопідзоленими супісками,
пісками із значними прошарками супісків і суглинків, і пісками, що залягають
на глибині до двох метрів. Також поліський лісостеп може розташовуватися на
легких гумусних чорноземоподібних
ґрунтах, вилужених і опідзолених чорноземах, темно-сірих і сірих опідзолених
суглинках. Ліси субореїв – багатоярусні
насадження сосново-дубово-кленові та
сосново-дубово-грабові, де сосна і дуб за
інтенсивністю росту можна вважати головними. Як підлісок виступають ліщина, бузина, глід, бересклет. В теперішній
час корінні ліси зведені і їх місце зайняли
штучні сосняки або сільськогосподарські
площі.
Остерсько-Дарницький ландшафт вологих субореїв займають низинні лісові болота, які складається з вільхи чорної, берези пухнастої, верби і вільхи сірої. Серед
трав присутні тростина, сабельник, осоки
тощо.
Діброви представлені в лісостеповій зоні
приміської зони міста Києва і займають
переважно південні частини схилів. Складені в основному лесоподібними суглинками, на яких формуються опідзолені легкосуглинисті чорноземи. Зараз практично
усі переорані. Лише збереглися невеликі
масиви в правобережній частині Київського Полісся. В їх складі вільха чорна, верба,
калина, сосна, серед трав – тростина, таволга, підмаренник тощо.
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Таким чином, ландшафти приміської
зони міста Києва мають чотири типи лісів:
бори, субори, судіброви та діброви. Діяльність людини вносить якісні і кількісні
зміни в умови їх функціонування. В приміській зони міста Києва це особливо помітно у стані не тільки окремих природних
компонентів, а й цілих ландшафтних комплексів, що перетворені.
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Сучасне суспільне життя у всьому світі
характеризується масштабністю та динамічності змін, соціокультурних трансформацій. Сфера культури будь-якої країни
завжди має важливе значення для розвитку країни, визначення її на міжнаціональному і міжнародному рівнях. Глибоке вивчення національної традиції, ціннісних
орієнтацій і ознак ідентичності всього суспільства, комплексу явищ, що об’єднуються
в категорію «національна культурна спадщина» дослідження тенденцій еволюції їх
сприйняття і інтерпретації сучасниками
,вибір форм культурної модернізації - ось
головні завдання ,які постають сьогодні у
культурній політиці країни. На формування культури впливають багато потужних
факторів, одним із яких є культурні традиції, які безпосередньо пов’язані з мистецтвом. У вік культурних змін виникає потреба в зовсім іншому підході до освіти,
особливо образотворчого мистецтва, що є
безпосереднім духовним саморозвитком
особистості. Особливо в епоху сучасних
технологій та комп’ютеризації, людство почало зазвичай більше спілкуватися за допомогою новітніх технологій, гаджетів.
Особливо сучасна молодь відмовляється
як їм здається від «відмираючих» понять –
любов до прекрасного, що оточує, відчуття поваги до минулого і т. д. Тому саме педагог повинен особливо зараз, в часи змін,
бути майстром своєї справи та допомогти
студенту сформувати правильний естетичний смак в образотворчому мистецтві.
Особлива увага зараз приділяється саме
педагогу образотворчого мистецтва, який
окрім того,що повинен бути всебічно роз-

виненою особистістю, яка може вільно
спілкуватися на будь-які теми мистецького
характеру і не тільки, а і в першу чергу бути
справжнім високопрофесійним фахівцем
своєї справи. Постать викладача-педагога
виходить на перший план. Саме його особистість повинна нести те «розумне, добре,
вічне», яке допоможе сучасному студентові
в його арт-розвитку.
Безумовно, просто неможливо недооцінювати роль пленерної практики у формуванні як майбутнього художника так і
педагога-викладача образотворчого мистецтва. Саме на пленері формуються поняття
повітряної перспективи, образного мислення та колориту. Зазвичай під час студійних, практичних занять в майстерні, студенти починають писати завченою палітрою, тобто використовують кольори однакового характеру в усіх постановках.
Пленер же допомагає позбавитися за вченості кольорової гамми, відчути співвідношення тепло-холодності, повітряних вальорів, різномаїття стану природи(молочн
ого,вечірнього,денного),тобто дає можливість «чистки палітри» ,а саме зміни її кольорової «живої» гамми.
Кафедра образотворчого мистецтва, Київського університету імені Бориса Грінчінка, - має не аби який досвід проведення
пленерів, як на базі інституту так і за його
межами. Було розроблено ряд завдань як
багаточасових так і короткочасних,щоб
студент мав змогу повною мірою долучитися до сприйняття пленерного живопису.
Але ,на жаль, іноді можна побачити формальний підхід до цього аспекту( де або
переноситься студійний натюрморт про29
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сто на вулицю, або студенту пропонуються
завдання на незрозуміло довгий час). Тому
важливо розуміти саме мову і задачі пленеру. Основною метою пленеру є вивчення
природного середовища та людини в ньому. Для цього пропонується короткочасні
невеликі за розміром етюди та замальовки,які
повинні якомога точніше передати колористику та природний стан. Треба налаштовувати студента на те,щоб він не просто бездумно змальовував натуру,а і передавав настрій свої особливі відчуття, шукав нестандартні формати і засоби художнього
мовлення. В етюдах бажано приділяти увагу різноманітності мотивів, як від часткового (етюд квітки, куща, дерева, невеличкого
куточку подвір’я тощо) до панорамного. У
графічних начерках більшу увагу треба приділяти швидким лінійним начеркам та малюнкам м’якими матеріалами. Якщо за планом пленерної практики є багато часові завдання краще розбити його на декілька днів
по одній дві години не більше, щоб зберегти
якомога точніше світлотінь та природний
стан. На пленері доречно ставити короткочасні натюрморти із живих квітів та предметів вжитку.
Велику користь приносять виїзні експериментальні пленери,які почали проводитися на нашій кафедрі з 2008 року з
власної ініціативи та за бажанням студентського загалу. Спочатку це була невеличка група студентів різних курсів , які
вперше згуртувалися та вирішили спробувати власні сили. Базою пленеру було
містечко Балаклава. За два тижні студенти
ознайомилися з найцікавішими куточками передмістя Севастополя: побували на
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мисах Фіолент та Інжир, відвідали Херсонес, містечко Інкерман з його СвятоКлиментинівським монастирем та фортецею Каламітів, містечко Бахчисарай з
Ханським палацом, піднялися на ЧуфутКале та весь час не розлучалися з фарбами
та пензлем. Звітна виставка найкращих
студентських робіт приємно вразила інституцьку спільноту і довела доцільність
та необхідність таких виїзних пленерів.
На наступний рік на виїзний пленер поїхало 42 студенти ,які отримали не лише
творчий досвід,а ще й набули досвіду
жити в колективі та спілкуванні один з
одним. З 2011 року такі пленери офіційно
увійшли в навчальну програму курсу образотворчого мистецтва.
Величезний, неоціненний досвід для
студентів має участь у всеукраїнських
пленерах та олімпіадах, де студенти мають
змогу поспілкуватися з колегами з різних
регіонів та набратися досвіду з різних художніх шкіл України. Участь в таких заходах стимулює та заохочує до подальшого розвитку та творчої праці. З початку
2016-17 навчального року студенти нашої
кафедри мали змогу прийняти участь в
двох всеукраїнських пленерах. У першому
всеукраїнському пленері м. Херсон та
всеукраїнському студентському конкурсі
з живопису «Срібний мольберт» місто
Ужгород, де студенти змогу не тільки позмагатися, а ще й зустрітися та поспілкуватися з видатним українським митцем
Володимиром Микитою і відвідати його
будинок-музей,також відвідали будинокмузей Ф. Манайла та закарпатський обласний музей імені Бакшая.
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ПОД-СЕКЦИЯ 4. Музыкальное искусство

ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
“СОЛЬФЕДЖІО” МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З РІЗНИМ РІВНЕМ
ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Назаренко І. М.

доцент, кандидат педагогічних наук
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: музично-теоретична підготовка, майбутній вчитель музичного мистецтва, музично-теоретичні компетентності, творчі завдання.
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На сучасному етапі розвитку педагогічної науки великого значення набуває професійна підготовка майбутніх учителів у
педагогічних університетах. Вчитель музичного мистецтва як фахівець повинен
мати сформований комплекс музичнотеоретичних знань, умінь і навичок [1].
У процесі аналізу сучасного стану
музично-педагогічної освіти виявлено певні недоліки у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва, які
пов’язані з недостатнім формуванням професійних знань та умінь студентів мистецьких факультетів, на що, в першу чергу,
впливає різний рівень довузівської підготовки вступників на мистецькі факультети
педагогічних університетів. Враховуючи
те, що в групі для занять сольфеджіо навчаються студенти, які закінчили музичні
студії, музичні школи, музичні училища і
студенти, котрі не мають початкової музичної освіти, завдання викладача значно
ускладнюються.
В цьому випадку застосування традиційних форм і методів навчання сольфеджіо в таких групах стає малоефективним.
Це спонукало до розробки спеціальної методики, що ґрунтується на диференційованому підході до навчання музичнотеоретичним дисциплінам студентів з різним рівнем довузівської підготовки.
Аналіз спеціальних досліджень у підготовці вчителя музики на музично-педа

гогічному факультеті (О. Апраксіна, Л. Арчажникова, Р. Верхолаз, Г. Голик, К. Матвєєва, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Румянцева, Г. Сагайдак, М. Сорокіна, Г. Ципін,
О. Щолокова), дозволяє узагальнити форми та методи музично-теоретичної підготовки. Проблемою диференціації освіти у
вищому закладі займались Я. Бурлака,
Т. Васильєва, Ю. Савченко, В. Салогов, та
ін., у галузі музичної педагогіки - О. Білоус,
Т. Благова, П. Харченко та ін. У той же час,
методика музично-теоретичного навчання, яка побудована на принципах диференційованого підходу, потребує подальшої
розробки.
Спеціальна музично-теоретична підготовка студентів мистецьких відділень педагогічних університетів різнобічна і
включає декілька структурних елементів
навчальних дисциплін. Це предмети
музично-теоретичного циклу: теорія музики, сольфеджіо, гармонія, поліфонія, аналіз музичних форм, історія зарубіжної та
української музики.
Такі дисципліни, як теорія музики та
сольфеджіо, закладають основи теоретичних знань у галузі музичної педагогіки.
Саме на заняттях з цих предметів у студентів, майбутніх учителів музичного мистецтва, формується система методів розвитку музичного слуху, навичок сольфеджування та метро-ритмічного чуття. Потреба
у реалізації набутих знань, умінь і навичок
31

Zbiór artykułów naukowych.
спонукає студентів до практичної діяльності на уроках музичного мистецтва у загальноосвітній школі, в роботі зі шкільними ансамблями та хоровими колективами.
Професійний рівень майбутнього вчителя
музичного мистецтва вимагає належної,
музично-теоретичної підготовки такого
керівника. Раціональним шляхом вдосконалення процесу музично-теоретичної підготовки (досягнення студентами з різним
рівнем знань однаково професійного рівня
знань, умінь і навичок) є застосування
принципів диференційованого навчання в
класі сольфеджіо.
Сучасні теоретичні розробки диференційованого навчання є досить різнобічними.
Так, на думку сучасних вчених, диференційоване навчання включає не тільки організацію процесу навчання в залежності від
врахування індивідуальних особливостей
у навчанні, але й являє собою форму розділення учнів на порівняно однакові за рівнем навчання групи (сильних, середніх та
слабких) для здійснення навчальної роботи з цими групами на різному рівні (але з
метою оволодіння єдиним програмним матеріалом) [2].
З точки зору провідних науковців, метою
диференційованого навчання має виступати “досягнення студентами з різним рівнем
знань та вмінь однакового рівня; студентами, які мають однаковий рівень підготовки – досягнення різних рівнів знань; досягнення різних рівнів засвоєння знань
студентами, які мають різний вихідний рівень і різні можливості” [5, с.476].
Таким чином, сутність диференціації полягає у різноманітності методів, засобів і
форм організації навчального процесу
майбутніх учителів музичного мистецтва, а
сама успішність диференційованого навчання зумовлюється конкретними завданнями кожного етапу навчання, шляхами їх розв’язання, врахуванням індивідуальних особливостей студентів та педагогічної майстерності викладача [4].
З нашої точки зору, можливо виділити
наступні умови, котрі необхідні для реалізації диференційованого підходу: знання
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особливостей рівня підготовки студентів,
аналіз характеру навчального матеріалу,
постановка цілей диференційованої роботи та її результатів для кожного студента,
наявність системи вищеозначених завдань,
системи роботи за диференційованими завданнями, що поєднується із загальною
роботою всієї групи.
У процесі створення системи диференційованих завдань необхідно провести діагностику
двох сторін: з одного боку – академічної групи
(з метою виявлення рівня підготовленості студентів до навчання та засвоєння нового матеріалу); з іншого – навчального музично-теоре
тичного матеріалу (з метою передбачення й
упередження певних утруднень засвоєння студентами). Застосування диференційованих завдань досягне успіху за умови систематичності,
цільового планування на різних етапах
музично-теоретичної підготовки.
У навчальній дисципліні “Сольфеджіо”
диференційовані завдання розраховані на
студентів з різними навчальними можливостями, здібностями та працездатністю.
Такі завдання, як формування та розвиток
навичок співу, засвоєння творчих навичок,
розвиток навичок визначення на слух мажорних і мінорних гам, різних ладів, інтервалів, акордів, ритмічних рисунків, ступенів ладу в тональності безумовно передбачають й різний рівень фахових компетентностей (знань, умінь і навичок). Урахування
таких позицій забезпечує посильне
розв’язання диференційованих завдань на
можливому рівні. Диференціація домашніх
завдань допомагає поступово покращувати якість навчання студентів та підвищує
темпи засвоєння музично-теоретичного
матеріалу.
Основними вимогами щодо організації
роботи студентів за диференційованими
завданнями є наступні: поступове підвищення рівня складності завдань (оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з теорії музики та сольфеджіо на
доступному рівні спрямовує до переходу
на більш високий рівень); індивідуальний
підхід до окремих студентів у кожній типологічній групі в процесі роботи над дифе-
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ренційованими завданнями. Оптимальним
варіантом для здійснення диференційованого підходу до студентів є організація
диференційованої самостійної роботи для
кожної типологічної групи студентів [4].
Вітчизняними вченими запропоновано
певну типологію завдань для самостійної
роботи: відтворення за зразком, ре
конструктивно-варіативні, евристичні, творчі завдання, які допускають застосування
інших засобів диференціації завдань [1].
На наш погляд, можливо виокремити
такі принципи варіювання самостійної роботи відповідно до кожної групи студентів:
визначення провідного типу самостійної
роботи для кожної групи; забезпечення
оптимальної кількості завдань для кожної
групи; диференційоване формування прийомів навчально-пізнавальної діяльності й
навчально-пізнавальних умінь; застосування диференційованих форм контролю
та видів оцінки самостійної роботи. Тобто,
система диференційованих завдань передбачає застосування різнорівневих завдань
до студентів різних типологічних груп.
Для студентів, що не мають музичної
освіти, розроблено систему диференційованих завдань, яка містить вправи на інтонування, сольфеджування, музичний диктант і творчі завдання (створення одноголосних періодів різної побудови, інтервальних та акордових побудов для роботи
з усними та письмовими диктантами). Ці
завдання диференціюються за складністю
матеріалу, за обсягом, за ступенем допомоги викладача.
У подальшій підготовці слід навчити студентів працювати самостійно, озброїти їх
методами самопідготовки, рекомендувати
необхідну навчальну, теоретичну та методичну літературу, опрацювання якої допоможе майбутнім учителям музичного мистецтва постійно вдосконалювати навички
сольфеджування, слухового аналізу, запису
музики на слух, а також застосовувати їх як
на заняттях з інших фахових дисциплін, так
і в процесі проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі.

Мета диференційованого підходу в навчанні є в тому, щоб знаючи та враховуючи
індивідуальні відмінності в навчанні студентів, виявити для кожного з них більш
раціональний характер роботи [3]. Головним завданням диференційованого підходу у музично-теоретичній підготовці є досягнення студентами, які мають різний рівень підготовки, однакового рівня знань,
умінь та навичок.
В процесі здійснення диференційованого підходу у музично-теоретичній підготовці завдання викладача полягають у наступному: врахування індивідуальних особливостей студентів для умілого розподілення їх по групах; чіткий зміст і структура
кожного заняття, система контролю і перевірки результатів роботи. Важливим є поєднання на заняттях сольфеджіо індивідуальної, групової та фронтальну роботи
студентів. Для успішної реалізації диференційованого навчання велике значення
має фахова компетентність викладача, як
показник сформованості професійно необхідних якостей і характеристик на засадах
системи теоретичних знань та практичного досвіду.
Отже, застосування на заняттях сольфеджіо диференційованого підходу забезпечує успішне засвоєння студентами
музично-теоретичних знань, умінь і навичок, а також оптимізує весь процес
фахової підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва в педагогічному
університеті.
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КОРЕКЦІЙНО - РОЗВИВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
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імені Григорія Сковороди»
В основу статті покладено ідею – якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, запровадження інклюзивного навчання.
Ключові слова: інклюзивне навчання, діти з особливими потребами, корекційно розвивальні технології, майстер-клас, писанкарство, формування, виховання дітей, образотворче мистецтво, арт-терапія.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В основу статьи положена идея - качественного образования детей с особыми
образовательными потребностями, введение инклюзивного обучения.
Ключевые слова: инклюзивное обучение, дети с особыми потребностями, коррекционно - развивающие технологии, мастер-класс, писанок, формирования, воспитания детей, изобразительное искусство, арт-терапия.

KOREKTSІYNO - ROZVIVALNІ TEHNOLOGІЇ IN
OBRAZOTVORCHE MISTETSTVІ FOR DІTEY I MOLODІ
S ESPECIALLY REQUIRE
The basis stattі very hard іdeyu - yakіsnoї osvіti dіtey s Especially osvіtnіmi require zaprovadzhennya іnklyuzivnogo navchannya.
Klyuchovі words: іnklyuzivne navchannya, dіti s Especially require korektsіyno - rozvivalnі
tehnologії, Master-class, Easter eggs, formuvannya, vihovannya dіtey, Obrazotvorche Mistetstvo,
art terapіya.
Постановка проблеми. На сучасному
етапі становлення національної системи
освіти в Україні головним є розвиток особистості, здатної до сприймання, та творення матеріальних і духовних цінностей.
Та останнім часом в Україні помітна тенденція до зростання кількості дітей, які
мають порушення розвитку різних сфер –
рухової, інтелектуальної, психічної. Воно
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зокрема стосується дітей з особливими потребами це діти зі зниженим зором, глухі
діти, зі зниженим слухом, розумово відсталі, з порушеннями опорно-рухового апарату, з тяжкими порушеннями мовлення.
Освіта дітей з особливими потребами спря
мована на реалізацію Законів України, Указів
Президента України щодо забезпечення
рівного доступу до якісної освіти дітей з
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особливими освітніми потребами, запровадження інклюзивного навчання, удосконалення нормативно-методичного забезпечення освіти дітей з особливими потребами, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Інклюзивна освіта – це
спільне навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами та їх здорових
однолітків з метою інтеграції та соціальної
адаптації їх у суспільстві.
Розв’язання цих актуальних проблем
можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій,
спрямованих на розвиток здібностей та нахилів, творчого потенціалу особистості.
Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки вивчення та впровадження
нових технологій.
Важлива роль у формуванні особистості
належить також учителю мистецьких дисциплін, адже він закладає фундаментальні
основи духовності, культури та естетичного досвіду молоді, бачити і цінувати все
прекрасне. Адже художня діяльність розвиває певні моральні норми стосовно себе
та навколишнього світу, загартовує волю,
формує характер. В творчому художньому
процесі молода людина вчиться ставитися
до навколишніх і до себе, набуває почуття
відповідальності, розвиває глибоку та стійку потребу в спілкуванні з мистецтвом, з
чим пов’язані нові мотиви поведінки, що
проявляються в прагненні задовольняти
естетичні потреби. Художня діяльність чинити вплив на особистість учня, визиваючи суттєве зрушення в його духовному
світі та емоційній сфері [1,12].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
У психолого-педагогічній літературі висвітлюються як теоретичні засади, так і
досвід організації інклюзивного навчання
(Синьов В., Бондар В., Шевцов А., Тарасун
В., Сак Т., Ілляшенко Т.). Теорія розвивального навчання бере свій початок у роботах І.Г. Песталоцці, А. Дістервег, К.Д. Ушинського та ін. Наукове обгрунтування цієї
теорії дано в працях Л.С. Виготського. Свій
подальший розвиток вона отримала в експериментальних роботах Л.В. Занкова, Д. Б. Ель-

коніна, В.В. Давидова, Н.А. Менчинскої та ін.
Проблема розвивального навчання цікавить
педагогів багатьох поколінь: Я.А. Коменського
та Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці і І.Ф. Гербарта,
К.Д. Ушинського та ін За радянських часів
її інтенсивно розробляли психологи і педагоги Л.С. Виготський, Л.В.Занков, В.В. Давидов, Д. Б. Ельконін, Н.А. Менчинська, а
також А.К. Дусавицьким, Н.Ф. Тализіна,
В.В. Рєпкін, С.Д.Максименко та ін. Природно, в різний історичний час дослідники
неоднаково представляють і тлумачать саме поняття розвивального навчання. Складність і в той же час позитивна
сторона розробки цієї теми полягає в органічному, природному поєднанні проблем
педагогіки і психології, адже навчання - це
компонент дидактики, розвиток же - процес психологічний.
Вважається, що здатність творити є у
кожної дитини, і тому важливо в будьякому виді діяльності давати їй цю можливість. Досить довго вважалося, що здібність
дитини залежить від її природніх задатків,
тобто генетично зумовлені. Але вітчизняні
генетики М.П. Дубинін і Ю.Г. Шевченко вважають, що розвиток особистості не записується в генах, а фіксується в соціальній
програмі, завдяки вихованню ускладнюється і
розвивається з кожним новим поколінням.
Образотворча діяльність щільно пов’язана з
розвитком її особистості. У процесі зображення бере участь не будь-яка окрема психічна функція, наприклад, сприйняття,
пам’ять, увага, мислення, тощо, а особистість
людини в цілому. На цьому наголошував
Л.С. Виготський, надаючи виключного значення дитячому малюванню не лише як мистецтву, але й як надзвичайно важливому засобу вираження себе, своїх переживань.
Мета статті: дослідити особливості корекційно - розвивальної технології в образотворчому мистецтві для дітей і молоді з
особливими потребами.
Виклад основного матеріалу. У межах
міжнародного руху «Освіта для всіх»
(Education For All (EFA)), ініційованого
ЮНЕСКО, першочерговим завданням суспільного розвитку стає забезпечення кож35
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ного правом на отримання якісної базової
освіти. Практика європейських країн свідчить, що більшість із цих учнів можуть навчатися в загальноосвітніх школах за моделлю інклюзивної освіти. Рівні можливості
навчання для особливих дітей називають
терміном «інклюзивна освіта». Концепція
інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей − усі діти є цінними й активними членами суспільства.
Інклюзія – особлива система навчання,
яка забезпечує навчання за індивідуальними навчальними планами та систематичним медико- соціальним та психологопедагогічним супроводом, охоплює різноманітний контингент учнів та диференціює
освітній процес, відповідаючи на потреби
учнів усіх груп та категорій, формує створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної
дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку [3, 6].
У 1993 році Генеральна Асамблея ООН
прийняла стандартні правила рівних можливостей осіб із вадами розвитку. Значною
стала Саламенкська декларація та «Програма дій щодо освіти дітей з особливими
потребами», одностайно ухвалена на Всесвітній конференції «Освіта для дітей з особливими потребами: доступність і якість»
(1994). Нова методологія спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного
розвитку обгрунтована у «Концепції спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку на найближчі роки і
перспективу» (1996), «Концепції реабілітації дітей з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями» (1998), «Концепції
державного стандарту спеціальної освіти»
(1999), «Проекті державного стандарту
спеціальної освіти» (2004). [3,7].
Один з останніх нормативних документів (наказ Міністерства освіти і науки
України № 691 від 2 грудня 2005 року
«Про створення умов щодо забезпечення
права на освіту осіб з інвалідністю») використовує ряд термінів, таких як «діти з
особливими освітніми потребами», «молодь з інвалідністю», «діти з тяжкими пору36

шеннями розвитку», «діти з обмеженими
можливостями здоров’я», які переважно відображають медичну модель, яка «розглядає ваду здоров’я як характеристику особи,
що може бути викликана хворобою, травмою чи станом здоров’я» і, відповідно, потребує медичного чи іншого втручання з
метою «корекції» відповідної проблеми особи. Міністерством освіти і науки України
було розроблено План дій щодо запровадження інклюзивного навчання на 20092012 роки, відповідно до якого необхідно
вирішити головні завдання:
• створити умови для вільного доступу
дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів;
• забезпечити науковий, навчально-мето
дичний супровід, створити норма
тив
но-правову базу даного процессу.
Серед різних видів діяльності (навчальна, трудова, ігрова) розумово відсталі школярі виділяють образотворчу діяльність і
віддають їй перевагу як найбільш цікавій.
Особливо улюбленим є малювання. Завдяки своїй доступності, наочності і конкретності вираження воно наближається до
гри. Відповідно до поглядів Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, А.Н. Леонтьєва та інших видних вітчизняних психологів, психіка
людини найбільш активно змінюється і перебудовується в процесі діяльності. Малювання як форма діяльності включає в себе
багато компонентів психічних процесів і у
зв’язку з цим його слід вважати важливим
чинником формування особистості.
Термін «формування особистості» вживається як:
1) синонім «розвитку», тобто процес
внутрішнього зміни особистості. Розвиток
(прогресивне) – це процес фізичного і психічного зміни індивіда в часі, що передбачає вдосконалення, перехід у будь-яких
його властивості та параметрах від меншого до більшого, від простого до складного,
від нижчого до вищого.
2) синонім «виховання», «соціалізації»,
тобто створення і реалізація зовнішніх умов
для розвитку особистості.
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Особливість самопочуття дитини на уроках образотворчого мистецтва з особливими
освітніми потребами та її рух за індивідуальною траєкторією розвитку буде залежати від
учителя, від його готовності до співпраці з
дітьми з особливостями психофізичного
розвитку. Саме тому важливо сформувати в
майбутніх учителів образотворчого мистецтва потребу в оволодінні знаннями з організації інклюзивного навчання, пізнавальні та
професійні мотиви, гуманістичні цінності та
орієнтації. Важливо, щоб студенти під час
вивчення курсу “Корекційна педагогіка”
оволоділи знаннями про загальні закономірності розвитку дітей з особливостями
психофізичного розвитку, особливості організації педагогічного процесу з такою
категорією учнів.
Під час вивчення образотворчого мистецтва в процесі проведення теоретичних та
практичних занять, педагогічної практики
спрямовувати зусилля на формування професійних умінь, здатностей та здібностей
учнів на образотворчу діяльність. А саме:
здатності цілепокладання – визначати
освітню, виховну, розвивальну мету уроку
образотворчого мистецтва, індивідуальних
занятть, виховних заходів; мотивувати
види діяльності на уроці за допомогою
впровадження різноманітних технік. Здатність діагностична: вміння визначати вікові та індивідуальні особливості учнів; зону
їхнього актуального та найближчого розвитку, рівень навченості та вихованості,
навчальних можливостей, особливості взаємин учнів у колективі; рівень сформованості якостей особистості в процесі проведення занять з образотворчого мистецтва [6,4].
Невипадково малювання належним чином оцінювався вже в початковий період
становлення науки про виховання і навчання дітей з вадами розумового розвитку. Навчання дітей малюванню було визнано одним з важливих корекційних засобів. Зазначалося також, що образотворча
діяльність є важливим чинником пізнання,
дитиною навколишнього світу. Зображувальна діяльність вимагає від дитини про-

яви різнобічних якостей і умінь. Для того
щоб намалювати який-небудь предмет,
його необхідно добре розглянути: визначити його форму, будову, характерні деталі, колір, положення в просторі. В ході цілеспрямованих занять малюванням учні
починають краще проводити порівняння,
легше встановлювати подібність і відмінність предметів, взаємозв’язок між цілим
його частинами. У розумово відсталих
школярів відзначаються грубі порушення
пізнавальної діяльності. Крім того, спостерігаються недоліки та особливості сприйняття, відчуттів і уявлень. Все це ставить
перед допоміжною школою завдання, спрямовану на розвиток в учнів правильного,
диференційованого сприйняття предметів.
Оволодіння вміннями та навичками малювання вимагає здійснення сенсорного виховання й саме сприяє такому вихованню.
Це досягається шляхом ретельного вивчення учнями величини, кольору і структури
предметів. При цьому в роботу включаються зорові, рухові і м’язово-дотикові
аналізатори.. У процесі добре організованих занять з образотворчої діяльності в
учнів розвиваються спостережливість,
уяву, зорова пам’ять, фантазія. У них формуються і уточнюються багато уявлень, які
служать основою для засвоєння знань,
одержуваних у загальному процесі шкільного навчання [3,9].
Цілеспрямовані заняття малюванням являють собою один з найважливіших засобів естетичного виховання. Вони є
невід’ємною частиною всебічного розвитку учнів і активно сприяють цьому розвитку. Конкретно-практичний характер занять створює сприятливі умови для мобілізації позитивних можливостей розумово
відсталих дітей, що дозволяє успішніше
керувати їхніми емоціями та інтелектуальною діяльністю.
Для реалізації цих завдань вчителю доводиться долати багато труднощів, обумовлені своєрідністю процесу сприйняття розумово відсталих дітей. Оскільки існує
проблема фахівців для корекційної роботи
з дітьми з особливими потребами, ми ви37
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користовуємо на уроках образотворчого мистецтва споконвічні прийоми народних ремесел,
які мають корекційний та арт–терапевтичний
ефект. Розвиток дрібної моторики рук розвиває і удосконалює мозок дитини. З часом активація цих дій призводить не лише до навчання,
а й до зцілення.
Арт-терапевтичний підхід є одним з прогресивних і перспективних для сучасної
освіти і сьогодні вважається одним з найбільш м’яких, але ефективних методів,
який не має протипоказань і обмежень, дає
можливість виразити свій внутрішній світ
через творчість
Тому у своїй роботі ми використовую елементи арт–терапії, що дозволяє покращити
якість навчально–виховного процесу шляхом
організації інтерактивної роботи на уроці.
Впроваджуючи інноваційні технології розвитку та саморозвитку дитини з використанням
нетрадиційних арт-терапевтичних технік в
роботі, ми формуємо у вихованців ключові
складники життєвої компетентності:
• віру у власні можливості;
• базові якості особистості;
• самостійність, працелюбність, спостережливість, креативність;
• розвиненість практичних умінь, творчих здібностей;
• відсутність негативних емоцій, збереження психічного здоров’я.
Про можливості мистецтва, і зокрема
народних ремесел, та його значення в становленні особистості писали класики педагогічної науки: Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, Р. Штайнер, К. Д. Ушинський,
В. О. Сухомлинський та ін. Забезпечуючи
динамічну систему взаємодії між дитиною,
продуктом її діяльності і вчителем, арттерапія здатна не лише здійснити терапевтичний чи корекційний вплив на психічний та фізичний стан дитини, а й реалізувати основні функції освіти: виховну, розвивальну, діагностичну, корекційну,
соціалізуючу, психогігієнічну.
Таким чином, науковці констатують формування нового, педагогічного напрямку
арт-терапії – арт-педагогіки – що може стати
інноваційною, здоров’язберігаючою техно38

логією особистісно орієнтованого навчання та виховання. Розробники цієї галузі
педагогічного знання – О. Булатова, Ж. Валєєва, М. Гузєва, М., Катренко, Л. Лєбєдєва,
В. Соколова – розглядають педагогічні ресурси мистецтва в різних аспектах: навчання і виховання дітей різного віку; соціальнопедагогічна діяльність з дітьми, що мають
певні вади розвитку [2, 20].
При вивченні різних тем з мистецтва, звертаємо увагу на роботу з кольором, знакамисимволами, структурою поверхонь, властивостями матеріалів. Через роботу з символами у вишивці, писанкарстві, декоративного
малювання, тощо, розвивається асоціативнообразне мислення, а також заблоковані або
слаборозвинені системи сприйняття.
Робота з різними інструментами і матеріалами під час виконання малюнка, аплікації, вишивки, шиття, плетіння, ліплення
розвиває чуттєво-рухову координацію, що
вимагає узгодженої участі багатьох функцій організму дитини.
Світ декоративних образів мистецтва, а
особливо, писанкарства, світ яскравих кольорів, простих і доступних мотивів захоплює дітей, викликає насолоду, одухотворює їх, підносить до стану натхнення, створюючи тим самим психологічний комфорт.
Поглиблене вивчення і спілкування зі світом писанкарства активізує людські емоції,
викликає до життя творчу уяву, стимулює
фантазію, пробуджує художнє відчуття,
формує елементи образного мислення
Писанкарство як вид декоративноприкладного мистецтва дозволяє забезпечити реалізацію цих напрямів. Це пов’язано
з тим, що важливим напрямом творчого
розвитку є прилучення школярів до народознавства – вивчення культури, побуту,
звичаїв та традицій рідного народу, що в
свою чергу забезпечує вивчення писанкарства як виду народного мистецтва. Школярі ознайомлюються з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, видами народного мистецтва пояснюють зв’язок
людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя,
інтерес до родинних і народних традицій.
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Саме через творчу працю максимально
розкривається й опредмечується духовний
світ людини, формуються такі риси характеру як почуття власної гідності, цілеспрямованість, прагнення до морально-естетичних
ідеалів, які впродовж століть виробив український народ.
Студенти та викладачі державного вищого навчального закладу «ПереяславХмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»,
працюючи в літніх таборах, в ЗОШ на
практиці, школах-інтернатах, на зустрічах
з дітьми з особливими потребами проводять мистецькі майстер-класи. Прикладом
може бути майстер-клас по вивченню давнього виду українського мистецтва «Писанкарство».
При виготовленні писанок: у дітей розвивається правильна постава рук, наочнодійове мислення, уміння компонувати малюнок на яйці з урахуванням його округлої
поверхні. На нашу думку розпис писанок –
корекційний інструментарій діяльності,
вміння зосереджуватись та утримувати послідовність.
Новою для дитини є робота з вогнем.
При написанні писанок ми вчимося запалювати свічку, над полум’ям якої гріємо
лієчку писачка, на завершальному етапі
виготовлення писанки яйце підносимо до
вогню збоку, ввесь час рухаючи, тобто
«вмиваємо її вогнем». Діти послідовно виконують роботу від початку до кінця, що
дає можливість оволодіти технологією процесу виготовлення спочатку простих писанок, а далі більш складних.
Цьому сприяють картки – завдання з
писанкарства та демонстраційний ряд поетапного виготовлення одноколірної, двоколірної та триколірної писанки. Це
розроблена система поетапної роботи над
писанкою . Під час виготовлення писанки
учень має бути зосередженим, уважним,
пильним, терплячим, наполегливим. Для
цього діють гасла: «Писанка любить тишу»
та «Писанку потрібно творити з любов’ю і
ласкою». Ці слова перегукуються з досвідом В. Сухомлинського: «…наших дітей

можна виховувати тільки добром, тільки
ласкою…» [8, 202].
На заняттях діти дізнаються, що традиція оздоблення яєць сягає глибокої давнини. З писанками пов’язано безліч легенд,
повір’їв, вірувань, звичаїв, традицій, обрядових ритуалів, які виникли ще за язичницької доби, а з прийняттям християнства набули нової функції, пов’язаної з ритуалом освячення Великодньої паски. Важливо також усвідомити, що писанки – це не
бездушні малюнки, побудовані за законами композиції, в них проявляється душа
нашого народу, його споконвічні прагнення та бажання служити красі земній, добру,
благополуччю.
Актуальним і позитивним моментом є
виставкова діяльність, коли створені результати представляються загальному огляду, а виконавці відчувають момент успіху.
План навчально-виховної роботи гуртка «ПИСАНКАРСТВО» для школярів з особливими потребами
Планування курсу «Писанкарство»
Програма по писанкарству складається з
урахуванням тісного зв’язку з навчальними предметами, що вивчаються в спеціальній школі: художня праця, образотворче
мистецтво, народознавство тощо.
Конкретно-практичний характер занять
створює сприятливі умови для мобілізації
позитивних можливостей розумово відсталих дітей, що дозволяє успішніше керувати їхніми емоціями та інтелектуальною
діяльністю.
В основу планування занять з курсу «Писанкарство» покладено творчий підхід
щодо особистісно-орієнтованої системи
навчання мистецтва писанкарства, використання і застосування технік і матеріалів
на практиці. Складаючи своє планування,
ми дотримувались норм Державного стандарту загальної освіти галузі «Мистецтво».
Зібраний матеріал сприяє мистецтвознавчій і народознавчій освіті школярів. Характерною особливістю розроблених нами занять є розвиток творчих здібностей у процесі вивчення мистецтва писанкарства.
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Значну роль в образотворчому мистецтві і в писанкарстві зокрема відіграє уява,
а точніше творча уява, яка взаємопов’язана
з мисленням. І в кожному починанні є бажання творити. Уміння щось побачити,
здивуватися, захотіти пізнати, створити
своїми руками, добавити щось своє – все
це, разом і є розвиток творчості.
Робота поєднує теоретичні й практичні
заняття.
За структурою заняття мають комплексний характер: тут поєднуються різні види
образотворчої діяльності, розглядання
альбомів по писанкарству, художнє слово
(читання легенд, розповідей про писанку),
зустріч з відомими писанкарями. На заняттях з писанкарства створення сприятливої
творчої атмосфери діяльності учнів – найважливіша умова для розвитку творчості.
Як предмет естетичного циклу, писанкарство стимулює естетичний та художній розвиток учнів, виховує у них емоційну чутливість до прекрасного, інтерес до історії, традицій і звичаїв свого народу, інтерес до мистецтва взагалі, та декоративно-прикладного
зокрема, розвиває естетичну ерудицію.

Журнал курсу «Писанкарство»
на 2017-2018 р.

Заняття проводяться 1 раз на тиждень з
15 до 16 години
Мета:
Дати основні поняття про писанкарство
як вид декоративно-прикладного мистецтва;
Ознайомити учнів історією виникнення
писанкарства та знаками-символами;
Виховувати любов до традицій рідного
народу;
Розвивати творчу уяву і фантазію при
створення писанки власними руками;
Виробляти навички охайного відношення до роботи, естетичного смаку, навчити
втілювати свій задум в творчих роботах.
Теоретичні матеріали
Тема уроку: Типологія писанки. Історичні відомості. Легенди, казки та розповіді
про писанку. Знаки-символи писанки часів
трипільської культури. Знаки-символи
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української писанки: рослинні, зооморфні,
геометричні. Технологічні особливості виконання писанки.

Відомості про рослинні барвники.

Мета уроку: Ознайомити школярів з
символікою орнаментів, кольору, розвивати інтерес до пізнання писанкарства; виховувати повагу до культурної спадщини
народу, традиції, любов до прекрасного.
Методи: Розповідь, метод емоційного впливу, метод порівняння, пошуковий метод.
Тип уроку: застосування знань, навичок
і вмінь.
Обладнання: роздатковий матеріал для
учнів; писанки з різною символікою; шаблони писанок, графітовий і кольорові олівці,
писачки, віск, парафін, фарбники, серветки
Хід уроку
1. Організація класу.
2. Мотивація навчальної діяльності.
У кожного народу є свої національні здобутки. Разом із вишиваними рушниками,
сорочками, писанка є однією з найдавніших
галузок нашого народного ужиткового мистецтва. Чудові, чарівні, прекрасні – такими
епітетами нагороджують шанувальники
оригінальні зразки народного мініатюрного
розпису писанки.
Майстерність художнього вивершення
української писанки, багатство сюжетних і
орнаментально-декоративних композицій,
неповторність кольорових гам – усе це поєднує давнє, традиційне і вічно молоде рукомесництво, котре не поступається перед знаменитими китайськими та японськими малярськими мініатюрами. У передмові до альбому
«Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я»
народознавець В. Скуратівський висловив
таку думку щодо краси писанок: «Якби наш
народ не створив нічого іншого, окрім писанок, то і цього було б досить, аби зайняти почесне місце у пантеоні цивілізованих націй».
3. Оголошення теми уроку.
Сьогодні ми дізнаємось про символи й
смислове значення кольорів, що використовуються в українському мистецтві розпису писанки, і створимо власний витвір
мистецтва – писанку.
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№

Тема

1.

Типологія писанки. Історичні відомості

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Дата

1.09.17
5.09.17
Легенди, казки та розповіді про писанку.
8.09.17
12.09.17
Знаки-символи писанки часів трипільської культури
15.09.17
19.09.17
Знаки-символи української писанки: рослинні, зооморфні,
22.09.17
геометричні
26.09.17
Технологічні особливості виконання писанки.
29.09.17
Відомості про рослинні барвники
3.10.17
Виконання за власним ескізом писанки «Крапанка». Техніка
6.10.17
«Восковий розпис»
10.10.17
Техніка травлення та її використання в писанкарстві
6.10.17
10.10.17
Виконання писанки з зображенням рослинних елементів в техніці 13.10.17
травлення
17.10.17
Дизайн оформлення виконаної писанки. Композиційні закони в
20.10.17
оформленні мистецького витвору
24.10.17
Замальовка мотиву «Дерево життя» та його значення в
27.10.17
українському декоративно-ужитковому мистецтві
31.10.17
Виконання двоколірної писанки за мотивами «Дерево життя»
3.11.17
7.11.74
Знак-символ «Зоря». Легенда та проповіді про цей знак.
10.11.17
Послідовність побудови знаку «Зоря»
14.11.17
Виконання двоколірної писанки зі знаком «Зоря». Восковий
17.1117
розпис
21.11.17
Виконання копії української писанки за зооморфними мотивами.
24.11.17
(Ведмежі лапки, баранячі ріжки, олені, коники, баранчики)
28.11.17
Виконання копії української писанки за геометричними мотивами 1.12.17
(Безкінечник)
5.12.17
Виконання копії української писанки за геометричними мотивами 8.12.17
(Сорококлин)
12.12.17
Виконання за власним ескізом писанки з використанням
15.12.17
рослинних мотивів. Техніка «Восковий розпис»
19.12.17
Виконання за власним ескізом писанки з використанням
22.12.17
зооморфних мотивів. Техніка «Восковий розпис»
26.12.17.
Розповідь про символіку писанки за мотивами «Церковця».
29.12.17
Замальовування мотивів «Церковця»
19.01.18
Символічне значення знаку-символу на писанках «Хрест».
26.01.18
Замальовка хреста на писанках в різних регіонах України
30.01.18
Виконання трьохколірної писанки за мотивами «Хрест». Восковий 02.02.18
розпис
6.02.18
Виконання чотирьохколірної писанки за мотивами «Хрест».
9.02.18
Восковий розпис
13.02.18
Виконання трьохколірної писанки за мотивами «Хрест» в
16.02.18
поєднанні і рослинними мотивами. Восковий розпис
20.02.18
Виконання за власним ескізом писанки з використанням мотивів
27.02.18
«Церковця». Техніка «Восковий розпис»
2.03.18
Розповідь про символіку писанок за мотивами «Зоря».
6.03.18
Замальовування писанок з мотивами «Зоря»
13.03.18
Виконання за власним ескізом писанки з використанням мотивів
16.03.18
«Зоря». Техніка «Восковий розпис»
20.03.18

Години
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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27. Особливості мотивів гуцульської писанки. Замалювати копії
орнаментів гуцульської писанки
28. Поділ писанки на горизонтальні, вертикальні і діагональні лінії.
Вписування орнаментів в поділені площини писанки
29. Виконання трьохколірної писанки з геометричними нескладними
орнаментами
30. Виконання за власним ескізом писанки з використанням складних
геометричних мотивів. Техніка «Восковий розпис»
31. Виконання творчої роботи «Рисунок «Великодень» за мотивами
української писанки». Формат А-3, гуашеві фарби
32. Виконання чотирьохколірної писанки з поєднанням геометричних
та зооморфних мотивів
33. Виконати власний ескіз писанки за трипільськими мотивами
34. Виконання двоколірної писанки за трипільськими мотивами.
Восковий розпис
35. Виконання шестиколірної писанки за трипільськими мотивами
36. Регіональні мотиви писанок. Техніка виконання. Символіка.
Кольори.
38. Оформлення виставки учнівських робіт «Писанкове диво»

4. Подача матеріалу.

Слово вчителя.
Прадавні звичаї розмальовувати навесні
яйця у слов, янських та інших народів
з,явились у світі ще до прийняття християнства в язичницьких віруваннях як атрибути весняних культових народних обрядів, пов,язаних із пробудженням землі навесні. Саме з цих весняних культових обрядів християни й запозичили роль яйця
як життєдайної сили.
Поряд із деревом життя яйце – предивна
тайна: з прозорої рідини та жовтка з,являється
у світ живий організм. Це чи не найбільш
дивовижний об,єкт культу.
Різні народи шанували яйце як символ
життєдайності, створили власну атрибутику його звеличення. Яйце фарбували, прикрашали, возвеличували у Стародавньому
Єгипті, Греції, Римі навколо нього створено безліч міфів і легенд індіанськими племенами Америки, племенами Стародавнього Китаю. Та жоден із народів не зміг
зберегти, донести і втілити свої автохтонні
уявлення, символи життя так виразно й майстерно як український.
Весняно-великодні писанки принесли
до нас різні прадавні знаки й символи в
декоративних мотивах. Абсолютна біль42

23.03.18
27.03.18
30.03.18
3.04.18
6.04.18
10.04.18
13.04.18
17.04.18
20.04.18
24.04.18
27.04.18
4.05.18
8.05.18
11.05.18
15.05.18
18.05.18
22.05.18
25.05.18
29.05.18

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29.05.18.

1

шість елементів і символів декоративного розпису українських писанок, безперечно, прадавнього походження, і всі
вони були знаками тієї чи іншої природної, незрозумілої для наших предків сили.
Сьогодні лише деякі знаки й символи
можна пов,язати з тим чи іншим віруванням, божеством. Одначе копітка праця
вчених, дослідження різних археологічних знахідок, текстів стародавніх пісень,
інших жанрів українського фольклору
дали змогу розкрити зміст окремих знаків, символів, деталей орнаменту писанок, вишивки, кераміки тощо.
Одним з найпоширеніших елементів
у писанковому орнаменті є зображення
Сонця у вигляді різних солярних знаків. Поширеним символом води є меандр чи безконечник. З культом Сонця
у слов,янських народів був пов,язаний і
культ коня. За віруванням наших пращурів, бог Сонця народив собі сина
Хороса у вигляді коня, котрий зранку
до вечора возив по небу свого батька.
Подібний культ коня сина бога Сонця
був і в давніх греків (колісниця Феба).
Бога Сонця зображували у вигляді різноманітних хрестиків, кружечків, павучків, свастик.
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Демонстрація малюнків.

Особливу увагу серед символів писанкового орнаменту привертає зображення
жінки – великої богині, або, як її ще називали, богині Мокош, богині-Берегині чи
богині-Живи. Вона виступала як символ
життя і родючості, матір,ю усього живого.
У писанковому орнаменті це символічна
жіноча постава з піднятими догори руками, згодом вона перейшла до сюжетного
відтворення Матері Божої.
Тваринний і рослинний світ, що оточує
людину, знайшли своє відображення у писанковому розписі. Серед поширених тваринних елементів зустрічаються олень, як
символ добробуту, півень як охоронець
житла, вівці, кози, качки, голуби – усе це
уособлює людське життя й господарювання.
У декоруванні писанок зустрічаються знаряддя праці, предмети побуту й архітектурні мотиви. Але всі ці мотиви зображуються
певними умовними знаками чи символами

Демонстрація малюнків.

Якщо за часів язичництва писанки розписували до свята весни, то за Християнства – до Великодня, свята воскресіння Ісуса
Христа.
Крашанка – це зварене яйце, зафарбоване в один колір.
Дряпанка (шкрябанка) – це яйце з темною шкаралупою, яке фарбують в один
колір і на його поверхні гострим інструментом продряпують малюнок.
Крапанка – писанка з крапками одного
чи кількох кольорів.
Мальованка – яйце, розмальоване фарбою й пензликом.
Крім орнаменту символічне значення в
писанках мав колір. Так, червоний означав
радість, життя, любов, надію; червоний з
чорним символізували земні божества;
жовтий – місяць, зірки, гарний урожай;
голубий колір уособлював небо, повітря,
здоров,я, силу; зелений символізував весну, відродження природи, багатство рослинного й тваринного світу; коричневий –
колір родючої землі.

5. Практична робота.

Для написання писанки необхідно приготувати чисте, свіже, без плям, тріщин та
подряпин куряче яйце. Інколи писанки
пишуть на гусячих, качиних яйцях або яйцях інших свійських або й диких птахів.
Перед початком роботи яйце миють у чистій теплій воді, м’якою щіточкою можна
почистити найбільш забруднені місця, після миття яйце витирають чистою сухою
ганчіркою. Для поділу поверхні яйця і нанесення малюнків потрібен простий олівець, гостро заточений і бажано не дуже
м’який, щоб лінія на шкаралупі була не
дуже темною.
Писачок – інструмент, за допомогою якого наносять воскові або парафінові лінії на
поверхню шкаралупи або покривають воском окремі фрагменти орнаменту. Писачки
бувають різні за конструкцією, в залежності від місцевих традицій, але принцип один
– це трубочка переважно з металу, що добре втримує тепло – міді, бронзи, латуні,
прикріплена до палички-ручки.
Свічка, що може бути з воску або парафіну, кріпиться до підставки металу, що
має бути стійкою і з гострим краєм, об
який знімаються надлишки воску з писачка. Найпростіша і найзручніша підставка звичайна бляшанка.
Для фарбування писанок приготуємо набір розчинених анілінових барвників, що
призначені для фарбування вовни. Фарбу,
приблизно, половину чайної ложки, висипаємо у банку місткістю 0,5 л та заливаємо
її 250-300 гр. окропу. Воду для розчинення
барвників бажано брати м’яку. Фарбувати
писанки можна тоді, коли фарба повністю
охолоне до кімнатної температури. Основні кольори барвників – жовтий, зелений,
червоний та чорний. Рідше використовується синій, фіолетовий, оранжевий та коричневий кольори.
Для більш якісного фарбування поверхні
шкаралупи приготуємо 9% розчин оцтової
кислоти (харчовий оцет) у 0,5 л банці - 300
гр., а для написання писанок способом відбілювання – розчин будь-якого відбілювача
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для білизни, наприклад, 2-3 ст. ложки «білизни» на 300 гр. води. Потрібні ще чисті ганчірки, що добре вбирають вологу, та ложки,
якими опускаємо писанки у фарбу,- вони
беруться для кожної фарби окремо.
Отже, візьмемо у ліву руку яйце, а в праву олівець та нанесемо олівцем лінію навколо яйця, що поділить поверхню на дві
рівні частини вздовж. Потім кожну половину ділимо ще на дві частини, маємо вже
4 частини, після цього робимо поділ писанки поперек, таким чином отримуємо 8 рівних частин-трикутників на поверхні яйця.
Такий поділ є зручним для подальшого нанесення малюнку на шкаралупі, причому
ці лінії можуть бути наведені пізніше воском, а можуть бути і як допоміжні для
правильного нанесення малюнку. Далі наносимо олівцем малюнок, після чого починаємо роботу з воском.
Запалюємо свічку та нагріваємо над
полум’ям писачок, який потрібно тримати у
правій руці на зразок ручки або олівця. Після того, як писачок достатньо нагріється,
набираємо зі свічки всередину трубочки
парафін чи віск , він розтоплюється у трубочці і, стаючи рідким, витікає через нижній отвір писачка.
Наносимо писачком воскові лінії на
поверхні яйця, але тільки ті, що на зразку
є білими. Це, як правило, ті, що ділять
поверхню яйця на рівні частини або контури фігур. Тут потрібно зауважити, що
справжній віск дає більш тонку, «тугішу»
лінію, а парафін легше розтікається на
поверхні і дає лінію більш широку. Час
від часу писачок слід злегка підігрівати
в полум’ї, набирати новий віск та при
потребі чистити писачок шматочком
сталевого дротика.
Після того, як нанесені всі лінії, що мають залишитись білими на 3-4 секунди
опускаємо яйце в оцет, обережно виймаємо його, не витираючи, опускаємо на ложці
у фарбу. Якщо на писанці серед інших кольорів жовтий колір, тож яйце в першу
чергу опускаємо в жовту фарбу. Час фарбування яйця залежить від якості шкаралупи, в середньому 5 хвилин.
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Виймаємо яйце з фарби, обережно витираємо його ганчіркою та чекаємо ще
кілька хвилин до повного висихання поверхні. Далі знову нагріваємо писачок та
покриваємо воском ті ділянки малюнку,
які на готовій писанці будуть жовтого кольору. Далі опускаємо писанку у червону
або зелену фарбу, в залежності від малюнку, покриваємо воском наступні потрібні
ділянки, відповідно ті, що на готовій писанці мають бути червоного або зеленого
кольору. Якщо тло писанки є чорним, то
нарешті писанку опускаємо до чорної фарби. Фарба перекриє всі ділянки шкаралупи,
що залишились не покриті воском.
Якщо нам потрібно виконати писанку,
що має біле тло, то після нанесення всіх
кольорів на поверхню потрібно опустити
писанку в розчин відбілювача до повного
відбілювання тла, потім промити писанку
в проточній воді. Так виконується писанки
методом відбілювання (або відмивання).
Коли всі кольори нанесені, віск з писанки
можна зняти. Робимо це над свічкою, підносячи писанку до полум’я збоку і витираючи ганчіркою розтоплений віск. Можна
також покласти писанку до печі або духовку, коли віск розтопиться, повитирати
його залишки ганчіркою. До речі, і лінії від
олівця, якими наносили малюнок, при цьому також знімаються.
Писанки, написані на «домашніх» яйцях,
що є заплідненими, довгий час можуть залишатись цілими, і не зіпсувавшись, з часом висохнути. Яйце з птахофабрик є здебільшого не запліднене і тому писанку залишати «не видутою» не можна, оскільки
вміст яйця з часом зіпсується і писанка
лопне. Отже, щоб писанка довше зберігалась, доцільно її «видути» ще до того, як
віск буде знятий. Найзручніше це робити
за допомогою круглого заточеного надфіля,
яким спочатку проколюємо писанку з одного торця і обертальними рухами робимо
невеликий отвір в шкаралупі. Повторюємо
це з Іншого, протилежного кінця писанки.
Потім тримаємо писанку двома руками над
склянкою, дуємо в один із отворів, через
інший буде витікати білок і жовток. Після
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повного видалення вмісту яйця віск з писанки краще знімати в духовці, оскільки
при цьому висушується і внутрішня поверхня шкаралупи. Роботу закінчено.

Завершення уроку. Оцінювання.

Висновки. Корекційно-розвивальні технології мистецтва в освіті дітей з особливими потребами є актуальною проблемою
сучасної педагогічної науки. Застосування
мистецьких технологій сприяє формуванню в учнів своєрідного фундаменту для
розвитку більш складних творчих якостей.
Отже, засоби мистецтва – корекційний
інструментарій діяльності, вміння зосереджуватися на чомусь та утримувати послідовність. З метою самостійного відтворення діяльності, школярі з особливими потребами мають навчитись використовувати певні вміння, навички, які корегують
розвиток пам’яті, уваги, уяви, мислення
тощо. З метою підвищення ефективності
корекційної роботи важливо враховувати

своєрідність малювання дітей з особливими потребами. У «корекційному малюванні» основним завданням є допомога інтелекту педагога образотворчими засобами
збагатити ( а іноді й створити) ті самі
осмислені враження про світ, недоліки
яких переживає кожна дитина. Саме образотворче мистецтво, як засіб корекційного
навчання надає дітям можливості зображувати.
Заняття писанкарством для дітей з особливими потребами сприяють розвитку
асоціативності і образності мислення,
умінню використовувати мову і фарби
природи, любити і гордитися мистецтвом
рідного народу, оберігати минувшину батьків, пізнавати рідний край та осягнути
прагненням жити і творити для України.
Залучення учнів до написання писанок
сприяє всебічному естетичному розвитку дитини, вихованню гармонійної непересічної
особистості, розвитку просторового мислення, засвоєнню основних законів композиції,
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умінню нестандартно мислити, формуванню
художньо-естетично освіченої людини, підготовленої до життя і активної творчої діяльності. Писанкарство має величезний корекційний потенціал для дітей з особливими потребами, впливаючи через розвиток дрібної моторики рук на мову, розумову діяльність та
психофізіологічний стан дитини.
Саме творча діяльність – це делікатна можливість спостерігати за дитиною в процесі творення, наблизитися до розуміння її інтересів,
цінностей, відчути її неповторність та унікальність. Тут виховний, розвивальний, діагностичний і корекційний процеси протікають
водночас завдяки захоплюючій діяльності, в
результаті якої налагоджуються емоційнодовірливі комунікативні контакти між дорослим та дитиною, пізнаються закони ефективної
соціальної взаємодії. Мистецтво, як засіб колекційного навчання надає дітям можливості
зображувати, усвідомлювати і відчувати по-

всякдення і сприяє розвитку активності, їх соціалізації та інтеграції в суспільстві.
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Теория и история культуры.

ВАСИЛЬ ВЕРХОВИНЕЦЬ – ТВОРЧА СПАДЩИНА
ВИДАТНОГО ХОРЕОГРАФА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Сапего Я.К.

Аспірант
Харківська Державна Академія культури
У статті проаналізовано та обґрунтовано творчий шлях та дослідницька діяльність
видатного українського хореографа, етнографа, педагога, В. Верховинця. Охарактеризовано його значення в становленні української народної хореографії.
Ключові слова: етнографічні дослідження, мистецтво, пісня, танець.
Keywords: ethnographic research, art, song, dance.
Виклад основного матеріалу: в становленні та розвитку української народної
хореографічної культури, сприяли видатні професійні хореографи українського
танцю, це такі видатні митці як: В. Авраменко, Я. Чуперчук, В. Петрик, Д.Демків,
К.Балог, П. Вірський, А.Кривохижа,
М. Вантух, Б. Колногузенко. Серед усієї
плеяди цих видатних майстрів українського танцю є людина, яка зробила значний внесок у становленні українського
народного танцю, та вважається основоположником українського народного танцювального мистецтва.
Це видатний майстер українського танцю – Василь Миколайович Верховинець
(1880–1938) – видатний український педагог, етнограф, хореограф. Його головною
метою було створити власну систему української народної хореографії. Довголітня
етнографічно-дослідницька діяльність В.
М. Верховинця – запис, обробка, систематизація й узагальнення різножанрового
українського фольклору стала міцним фундаментом його багатогранної творчості,
визначних здобутків у різних галузях вітчизняної науки і мистецтва.
Проте впродовж тривалого часу її зміст і
характер змінювались та зумовлювались
особливостями життя і профілем професійної діяльності В. Верховинця.
Неоціненним є внесок В. Верховинця у
розви
ток українського хореографічного

мистецтва. Як видатний балетмейстер і талановитий педагог-хореограф, дослідник
він усвідомлював важливе виховне значення українського народного танцю та використовував його як засіб формування національної культури. Це пов’язано з тим,
що танець є невід’ємним компонентом
культури не тільки українського народу
але і взагалі кожного народу. У ньому відтворюється вся розмаїтість народного
життя, звичаї, кар
тини побуту, трудові
традиції, світоглядні уявлення, мрії і спо
дівання українців.
У танцях є весняний подих вітру, тепле
лагідне літо, багата, щедра осінь і холодна
зимова задумливість. Наш народ, який одвічно зжився з чистою незайманою природою, передає в них усю її незрівняну
красу» [7, с. 121]. Велику етнографічнодослідницьку роботу в царині народної
хореографії В. Верховинець провів під час
численних гастрольних подорожей по
Україні з театральними трупами львівського товарист
ва «Руська бесіда», Миколи
Карповича Садовського, «Товариства українських артистів», де працював як акторспівак, хормейстер, хореограф.
Він грунтовно студіював побут, традиції,
обряди українського народу, записував хореографічний фольклор у Галичині, Буковині, на Київщині, Полтавщині, Херсонщині, Поділлі. Досліджуючи народні танці,
дослідник помітив, що одні з них про
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ходять «легко й мило», другі – «з шумом,
бурхливо», а деякі – «грізно, войовничо».
Таке розмаїття настроїв і почуттів
передається за допомогою «особливої мови
українського танцю, яка завжди свіжа, нова
і мила, мальовничих фігур і широкої, нічим
не обмеженої фантазії думок» [6, с. 64].
Слід зауважити, що в той час до народної
хореографії звертались не лише справжні
знавці й цінителі українського мистецтва, а
й так звані «вульгаризатори», у виступах
яких воно подавалось у спотвореному вигляді. 3 критикою на їх адресу виступали
прогресивні діячі української культури.
В. Верховинець з цього приводу писав: «За
винятком трупи Садовського, в інших трупах все зводилося до смішного. І сміх, і
плач були обернені на дикий безглуздий
регіт та неправдоподібне ревіння. Костюм – величезний вінок на голові з безліччю стьожок, буси замість намиста, півпуда
стеклярусу, нашитого на вбрання, все це не
мало нічого спільного з тим народним костюмом, який ми завжди можемо бачити чи
то на селі, чи в кожному першому-ліпшому
музеї.
Танок, не танок, а циркова акробатика.
Пісня, не пісня, а один крик, галасування
та вигуки» [4, с. 19]. Звертаючись до етнографів і фольклористів, В.Верховинець закликав збирати танцювальний матеріал,
щоб тим самим зберегти правдиву красу,
відновити славу українського танцю.
Для подолання негативних тенденцій
В.Верховинець уважав за необхідне створити ґрунтовну теоретичну базу для дальшого розвитку національної української
хореографії. Він зібрав, обробив і систематизував надзвичайно цінний етнографічний матеріал, дав назву майже всім характерним для українського народного танцю
ру
хам: зальотний, упадання, колисання,
тинок, бігунець, вихилясник, вибиванець,
човганець, плескач.
Значним внеском В.М. Верховинця у розвиток
української хореографії, на думку багатьох
видатних вітчизняних хореографів (П. Вірського, В. Вронського, Г. Березової, Н. Скорульської), є розробка і застосування ново48

го оригінального методу запису хоре
ографічних елементів, який полягає у словесному описуванні рухів, ілюстрованих
малюнками і схемами. Саме таким способом хореограф записав українські народні
танці «Гопак», «Василиха», «Шевчик», «Козачок», [7, с. 47 ].Досліджений хореографічний матеріал В. Верховинець поклав в
основу наукової праці «Теорія українського
народного танцю», яка вийшла у світ у
1919 році. Її поява дала нам дорогоцінний
матеріал, так ретельно і любовно зібраний
серед народу і зосереджений в одному творі » [7, с. 10]. Створюючи “Теорію українського народного танцю”, хореографдослідник мав за мету дати вказівки щодо
вивчення рухів народного танцю, дати змогу молоді, а особливо учнівству, вивчати в
першу чергу свій танець, а не захоплюватись “еквілібристикою танцюристів в українських костюмах”, прагнув того, щоб кожний громадянин мав можливість не тільки
милуватися українським танцем, але й брати участь у танцях. У підручнику В. Верховинець роз
робив методику опанування
хореографічного матеріалу. Воно почина
ється з ознайомлення з підготовчими рухами, які потім перетворюються на танцювальні. Кожний наступний рух містить у
собі елементи попереднього. Танцювальні
рухи об’єднуються в безліч комбінацій, з
яких складаються фігурні танці. Для більш
легкого засвоєння хореографічного матеріалу перед описом кожного руху педагог
зазначає відповідне тактування (рахунок).
Відстоюючи справжнє українське мистецтво, В.Верховинець глибоко розкриває
внутрішній світ народних танцюристів,
звертає увагу на поведінку парубка і дівчини у танцювальному колі. Правильно розуміючи характер українського танцю, він
застерігає від надмірного застосування
присядок і плазунців та трактує їх як при
красу до хореографічних комбінацій.
Хореограф доводить, що український народний танець – не «забавна еквілібристика в українських костюмах» [7, с. 124], а
своєрідний прояв почуттів народу мовою
хореографії.
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Виходячи з того, що деякі пісні, особливо веснянки, купальські, весільні, збереглися з іграми, танцями і хороводами,
В. Верховинець розглядає танець у тісному взаємозв’язку з піснею. «Всякі ігри й
танці, – пише він, – наш народ водив спершу під пісню. Інс трумент як чинник, що
підтримує ритм танцю, увійшов у вжиток
пізніше» [3, с. 17]. Тому В.Верховинець поділяє танці на дві групи: під пісню і під
музику.
Проте, незалежно від характеру супроводу, лише за умови налагодження абсолютного ансамблю між танцюристом і
акомпаніатором, на його думку, повністю
розкриваються творчі можливості виконавців.
У «Теорії українського народного танцю» українське народне хореографіч
не
мистецтво В. Верхов инець представив
двома жанровими формами: побутовим
танцем («Гопак», «Козачок», ) і сюжетним
танцем («Шевчик», «Аркан», ). Він довів,
що в танцювальних традиціях української нації кристалізувалась своя особлива хореографічна мова, пластична виразність, склалися певні взаємовідносини з
музикою, сформувалися жанрові різ
новиди. Надзвичайно важливого значення педагог надавав прилученню молоді
до національної хореографічної культури
з дитячого віку. Тому більшість танцювальних рухів і комбінацій він пристосував для дитячого виконання та у другому
виданні “Теорії українського народного
танцю” (1920) і репертуарно-мето
дичному посібнику “Весняночка” (1924).
До багатьох ігор збірки (“Пташка маленька”, “Перепілка”, “Мак”, “Ой вийтеся,
огірочки”, “Крокове колесо” та ін.) В. Верховинець вводить спочатку хореографічні
елементи, а потім пропонує їх об’єд
ну
вання у танцювальні комбінації. Порядок
вивчення танцювальних рухів визначається у “Хореографічному додатку” до
“Весняночки”. Хореограф рекомендує під
час ігор або занять “кружляння ними в
колі або пересування рядочком, групами
чи поодинці під спів будь-якої танцюваль-

ної пісні” [1, с. 72]. У грі хореографічні
рухи будуть закріплюватись, об’єднуватись
у комбінації і нести певне смислове навантаження. В. Верховинець підкреслював,
що слід заохочувати дітей до самостійного
складання таких комбінацій. Це сприятиме розвитку їхньої фантазії та будитиме
бажання якнайглибше пізнати чарівний
світ танцю. В. Верховинець завжди підтримував такий напрям розвитку народної хореографії, який передбачав збереження фольклорно-етнографічного оригіналу, захист «незайманої чистоти» українського танцю від усьо
г о штучного,
наносного, що могло б його спотворити.
Він уважав, що на сцену повинні виноситись рухи і танці у тому вигляді, в якому їх
створив народ, а далі на їх основі й у тому
ж ключі стилізуватись нові танцювальносценічні варіанти.
У період теат
раль
ної діяльності досліджений хореографічний матеріал В. Вер
ховинець застосовував у роботі з театраль
ними колективами. Наприклад, у театрі
М.К. Садовського він поставив танці «Гопак» у п’єсі «Пісні в лицях», «Козачок» – у
п’єсах «Зальоти соцького Мусія», «Катерина», гуцульський танець «Аркан» – в опері
С. Монюшка «Галька», здійснював інші хореографічні постановки. На сцені театру
М. Садовського хореограф влаштовував
хореографічні вечори українського танцю
очолюваного ним.
З цього приводу він писав: «Я зібрав гурток молоді і почав з ними вивчати український танець. Через якийсь час цей колектив виступив у клубі «Родина», де були
виконані «Аркан», «Гопак».
З тим гуртком мені доводилося не раз
виступати на сцені театру Садовського в
опері «Галька» та в інших народних п’єсах»
[7, с. 126]. Тривалий час В.М. Верховинець
викладав українські народні танці у труд
школі ім. І. Котляревського в Полтаві
(1920 – 1932).
Втіленням новаторських
ідей та головною подією у житті української культур стала організація у 1930 році
художнього колективу нового типу – жіночого хорового ансамблю «Жінхоранс». Ме49

Zbiór artykułów naukowych.
тою його створення було виведення українського народного пісенного і танцювального мистецтва на сцену, протиставлення
його пануючому тоді сумнівному ре
пертуару, пошук нових форм виконання
фольклорного матеріалу, виховання молоді
засобами української народної творчості.
Як раз В. Верховинець зумів показати усю
красу і велич українського народного танцю та пісні у створеному ним колективі.
Він відобразив сторінку українського народу, життя свого народу, побут, традиції,
обряди. Зумів об’єднати танець з піснею,
вивести ці дві великі сили в українську
культуру.
Надійним помічником В. Верховинця в
роботі з хором була його дружина – Євдокія
Іванівна Доля-Верховинець – колишня актриса театру М.К. Садовського. Незважаючи на те, що тенденція до інсценізації пісень
та створення хореографічних композицій
на основі фольклорного матеріалу була
властива творчості В. Верховинця, ідея органічного поєднання пісенних, хореографічних та драматичних елементів. Для здійснення театралізації хореограф звернувся
до фольклору і використав легкі, ритмічні
рухи, які допомагають найбільш повно розкрити художній образ і зміст твору. Застосовуючи новий прийом в інтерпретації пісенного матеріалу, В. Верховинець відкрив для
свого колективу великі художньо-вико
навські можливості: твір сприймався не
лише з музичного боку, а й наочно.
Така форма виконання пісень зумовила
своєрідність і оригінальність виступів ансамблю, стала популярною та привернула
до себе увагу мистецтвознавців. Хореографічна підготовка артистів «Жінхорансу» здійснювалась згідно з розробленою у
«Теорії українського народного танцю»
методикою опанування основ народної
хореографії.
Пояснюючи, як виконується той чи інший рух або комбінація рухів, В. Верховинець завжди виконував їх сам. Він робив це
настільки талановито і натхненно, що, за
спогадами артистки В. Дуленко, «усім здавалось, що це не просто танцююча людина,
50

а сам танець, що ожив і знайшов своє втілення в майстерних руках виконавця» [8,
с. 28]. Але, окрім якісного виконання танцювальних рухів з технічного боку, педагог
виховував правильне розуміння внутрішнього змісту і характеру українського народного танцю.
Він підкреслював, що у танці все повин
но співати – голова, руки, ноги, плечі, а головне – душа, має іс
нувати органічний
зв’язок між рухами і тим внутрішнім станом, який необхідно ними виражати. Цим
вимогам відповідала хореографічна під
готовка учасників ансамблю.
Пригадуючи виступи «Жінхорансу», заслужений артист УРСР О. Соболь розповідав: «Я був у захопленні від тих дівчат, від
їх манер, від їхніх рук, від їхнього вміння
поводити себе у танці. І пісня, і рухи їх
були цілком природними: всюди панувала
гармонія, задушевність, відчувалась наснага від народу, від аромату рідної землі» [5,
с. 26]. У роботі з хором, як і в усій своїй
творчій діяльності, В. Верховинець дотримувався принципу правдивої інтерпретації
фольклору, обробляв його та залишав саме
цікаве для своїх хореографічних та вокальних номерів.
Це стосується їх вокального, хореографічного, драматичного виконання, костюмів, які повинні максимально наближатися
до оригіналу, тому що від них залежить
правильне відтворення танцювальних рухів. Окрім театралізації пісень, постановки
вокально-хореографічних композицій, циклічних концертів, хореограф готував виступи колективу у чисто танцювальному
жанрі. До його репертуару входили українські народні танці «Аркан», «Шевчик»,
«Метелиця», «Козачок», та інші. «Жінхоранс» виконував і поставлені В. Верховинцем танці і хороводи в опері М. Лисенка
«Наталка Полтавка» у Київсько
му театрі
опери і балету.
Виступи «Жінхорансу» отримували
схвальні від
гуки преси та високу оцінку
спеціалістів. Відомі українські хореографи –
П. Вірський, В. Вронський, В. Литвиненко,
Н. Скорульська та інші визнавали, що твор-
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чість «Жінхорансу» зумовила бурхливий
розвиток українського професіонального
народно танцювального мистецтва.
Отже, хореографічна діяльність В. Верховинця мала основоположне значення для
розвитку українського хореографічного
мистецтва та підпорядковувалась педагогічній меті: формуванню національної культури молоді. Актуальність ідей і досвіду
В. Верховинця потребує їх широкого впровадження у сучасний навчально-виховний
процес.
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БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ
УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Стоколоса Т. А.

аспірант Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка
У статті досліджуються основні аспекти законодавчого регулювання функціонування
борошномельного виробництва Правобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлено найважливіші нормативно-правові акти, які були спрямовані на
радикальне трансформування галузі.
Ключові слова:борошномельна промисловість, млин, закон, устав.
Key words: flour industry, mill, law, charter.
У другій половині ХІХ ст. Російська імперія увійшла в період радикальних реформ.
Дані зміни стосувалися не тільки політичного, але й економічного життя країни.
Ключову позицію в ланці реформ, що були
спрямовані на переведення народного господарства на рейки ринкових відносин,
посіла реформа 1861 р. [1, с. 7].
Ця подія відкрила новий етап в історії суспільства в цілому та підприємництва зокрема.
Відповідно до Положення від 19 лютого
1861 р., а також до особливих Положень
1863 р. та 1866 р. (для окремих регіонів та груп
селян), з кріпосної залежності звільнялося
близько 52 млн. осіб. Реформа 1861 р. зумовила перетворення й у інших сегментах суспільного життя: проведено земельну та судову реформи, реформу міського самоуправління та
військову. Досить вагоме значення мали
земська та адміністративна реформи, що
сприяли послабленню бюрократичної централізації, прилаштуванню державного
ладу до потреб соціально-економічного розвитку суспільства.
Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. сприяли
утвердженню нового способу господарювання, заснованого на ринкових засадах. Їх
запровадження прискорило розвиток
товарно-грошових відносин, формування
ринків праці, капіталів, товарів, цінних
паперів, позитивно вплинуло на загальні
темпи розвитку економіки [2, с. 93–94].
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Борошномельна галузь також потребувала законодавчого регулювання своєї діяльності. Саме тому у другій половині ХІХ
ст. прийнято низку нормативних актів, які
стосувалися виробництва борошна та питання власності млинів. Зокрема, 29 травня 1865 р. видано Закон “Про допущення
утримання невеликих водяних млинів по
свідоцтвах і білетах для дрібного торгу”,
згідно з яким дозволялося володіти водяними млинами, які нараховували не більше
чотирьох поставів по свідоцтвах та спеціальних білетах для ведення дрібної місцевої торгівлі на рівні із вітряними млинами.
Це робилося для полегшення виробничої
та торгової діяльності борошномельних
підприємств [3, с. 564].
Після проведення реформи 1861 р. одним
із найбільш гострих питань була проблема
купівлі казенних млинів селянами. Намагаючись якось розв’язати дане питання 27 листопада 1867 р. видано Закон “Про надання
товариствам державних селян права купувати казенні млини”. Згідно з ним, селянам
дозволялося купляти державні млини за заниженими цінами, а у випадку неможливості
сплати повної суми – здійснювати виплату
частинами [4, с. 342].
Того ж року видано Закон “Про дозвіл
євреям бути орендаторами або управителями млинів та заводів, які знаходяться при
маєтках у Західних губерніях”. Відповідно до
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нього скасовувалися попередні заборони
стосовно участі євреїв у деяких видах підприємницької діяльності та надавалося
право бути орендарями або управителями
млинів, які входили до складу маєтків. Але,
згідно з ним, вони не могли бути ні орендарями, ні власниками маєтків, до складу яких
входили млини. Цей закон також обумовлював право євреїв займатися винокурною
та цукроварною справою [4, с. 381].
Важливе значення для розвитку борошномельної справи мав закон 2 січня 1870 р.,
який регламентував продаж казенних млинів, які знаходилися на землях селян без
торгів [5, с. 27].
Одним із аспектів правового регулювання борошномельної промисловості Правобережної України була чітка законодавча
регламентація отримання дозволу на побудову млинарського закладу та експлуатацію парового двигуна. На першому етапі
необхідно отримати дозвіл на побудову
будівлі парового млина. Такий дозвіл, згідно 35 Уставу про промислові фабрики і заводи від 16 червня 1879 р., надавало міське
громадське управління. На практиці право
одноосібно вирішувати долю будівництва
млинарських закладів при звело до свавілля і корумпованості в борошномельній галузі. Тому, 30 липня 1882 р. у доповнення
до вище згаданого Уставу, був виданий
циркуляр Міністерства Внутрішніх Справ,
яким питання дозволу на спорудження
будь-яких промислових підприємств і, зокрема, парових борошномельних закладів
переходили до юрисдикції Губернського
Начальства. Без необхідних дозволів заклад не міг функціонувати навіть на власній землі підприємця і підлягав негайному
знесенню. Потім згідно статті 580 тому ХІІ
Уставу будівничого необхідно подати на
розгляд Губернського Правління, а також
Головного Управління Шляхів Сполучення
і Публічних Закладів, план і фасад споруди
майбутнього млина із зазначенням всіх
параметрів. Наступний крок – отримання
дозволу на встановлення і експлуатацію
парових двигунів. Вирішення цього питання знаходилося в компетенції Фабричної

Інспекції. До заяви на ім’я Старшого Фабричного Інспектора обов’язково додавалися: три плани парового котла, три описи
технічних характеристик двигуна, три ситуаційні плани і квитанція про сплату заводського збору. Згодом, при перебудові
млина, заміні старих механізмів новими
чи тимчасовому простої закладу, всі дозволи необхідно було отримувати поновому [6, с. 116].
Важливе місце у сфері правового регулювання борошномельної промисловості
займав закон від 1 червня 1882 р. про роботу малолітніх, основні положення якого
розробив М. Бунге. Дане питання для галузі було досить актуальним, оскільки на борошномельних підприємствах працювали
не тільки дорослі, але й неповнолітні робітники. Названий закон визначав мінімальний вік дітей, що допускалися на роботи
(12 років), встановлював максимальний
робочий день для дітей від 12 до 15 років
(8 годин) та заборону для них нічних робіт
тощо. Згідно з цим законом засновано фабричну інспекцію для контролю за виконанням законоположень [7, с. 119].
Незважаючи на спроби влади чітко регламентувати діяльність промисловості, у
другій половині ХІХ ст. борошномельна
галузь все ще залишалася однією із найвідсталіших. Деякі млини були частиною інших виробництв. Дана обставина призводила до певних труднощів під час стягнення податкових платежів державою. З метою
унормування даного питання 24 квітня
1884 р. прийнято закон, згідно з яким сукновальні та інші виробництва, які діяли
поряд із водяними млинами обкладалися
податком окремо від млина [8, с. 259].
Таким чином, у другій половині ХІХ ст.
Російська імперія входить у період реформ.
Зміни, які відбулися у країні мали значний
вплив на економічне життя, зокрема, на
розвиток
борошномельної
галузі
Правобережної України. Завдяки ряду
нормативно-правових актів було регламентовано особливості діяльності цієї сфери
та перетворення її на одну із найбільш продуктивних сфер виробництва. Водночас,
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дані реформи не були достатніми, що зумовило відставання борошномельної галузі
від інших сфер промисловості.
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После окончания Второй мировой войны в
Германии находились тысячи поляков, которые нуждались в пастырской опеке на родном
языке. Именно поэтому Папа Пий XII в июне
1945 года назначил бывшего епископа Польской Армии Иосифа Гавлину Ординарием для
Поляков в Германии и велел организовать
польское пастырское служение.
После освобождения концлагеря Дахау
американские власти, в июне 1945 года,
переместили большинство поляков, находившихся все еще в лагере, в военные казармы во «Фрайманне» на севере Мюнхена. Среди переселенных было 450 польских
священников [1]. Ссылаясь на Кодекс канонического права (канон: 36), епископ Иосиф Гавлина, Ординарий для Поляков в
Германии, 30 июля 1945 года основал Курию Епископа для Поляков с временным
штабом во Фрайманне.
Заданием Курии было организовать и
обеспечить регулярную пастырскую службу для поляков в Германии и Австрии, а
также следить за выполнением предписаний Костела и требований ординария. Данная задача была возложена на освобожденных из концлагеря Дахау опытных священников, работавших в довоенный период в
канцеляриях епископов в Польше. Во главе
курии стал викарий генеральный ксёндз
Каноник Франтишек Едвабский, а затем, с
ноября 1945 года, Эдвард Любовецкий.
Первоначально курия для польских переселенцев во Фрайманне была расположе-

на в одном из блоков лагеря. Вскоре, однако, оказалось, что Фрайманн, из-за значительного расстояния от других лагерей и
польских общин, был не совсем благоприятным местом для развития пасторской
деятельности.
После проведенных переговоров с высшими представителями армии США в августе 1945 года, епп. Гавлина получил разрешение на перемещение штаба курии во
Франкфурт, расположенный в центральной части Германии., Так как курия в Фрайманне не имела больших архивных хранилищ и специального оборудования, переезд во Франкфурт в район Шванхайм, осуществился достаточно быстро.
Ежедневные Службы Божьи священники курии совершали в ближайшей часовне.
С каждым днем увеличивалось количество
присылаемых из лагерей документов (свидетельства о крещении, браке, проведенных похорон, конверсий, а также отчеты о
проведенной священниками работе).
С самого начала деятельности во Фрайманне, а затем и во Франкфурте, курия
имела свой собственный информационный орган, который назывался «Официальные Сообщения Епископа Ординария
для Поляков в Германии». Количество выданных номеров варьировалось: в 1945
году вышло в печать 4 номера, в 1946 году9 номеров, в 1947 году- 2 номера. Каждый
номер был разделен на две части: официальную и неофициальную. В официальном
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разделе в оригинале и в переводе размещались указы и распоряжения Святейшего
Престола, документы епископа ординария,
структурные и кадровые изменения, новые
адреса священников и важные объявления. В неофициальном разделе публиковалась хроника деятельности ординариата,
размещалась информация об активности
курии и епархии, некрологи в связи со
смертью священников , а так же, публикации ,связанные с церковно-богословными
науками.
Различные издательства под эгидой Ординариата носили, прежде всего, католический характер. Таковыми были «Голос
Польский», преобразованный со временем,
в «Слово Польское» и «Посланник Сердца
Христа». С мая 1945 года, сначала во Фрайманне, а затем в Дармштадте, осуществлялось издание «Польша Христа».
21 августа 1945 епп. Гавлина огласил организационную структуру пастырства Поляков в Германии: кс. Епископ Иосиф Гавлина, Полевой Епископ; его генеральный
викарий: Франтишек Едвабский. Генеральному викарию подчинялись: делегат на английскую зону оккупации кс. Декан Ян
Шимала, делегат на зоны французскую и
американскую и декан на регион Мюнхена
кс. Эдмунд Левандовски. Делегатам, в свою
очередь, подчинялись деканы округов:
Линц, Зальцбург, Штутгарт, Регенсбург.
Священники при приходах и пасторы в
польских общинах подчинялись деканам.
Генеральный викарий был назначен в
американской штаб-квартире и получил
воинское звание подполковника. Это назначение дало викарию право назначать
священников, пасторов в лагерях для поляков с одновременным присвоением во-
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инского звания, которое гарантировало
получение заработной платы ,а также, использование положительного расположения военных властей, давших право на
посещение бараков с польскими гражданами, священниками и солдатами, без специального пропуска.
Епископ Гавлина неоднократно выражал
слова благодарности и признательности
сотрудникам Курии Епископа во Франкфурте. Это не было типичным «бюро», это
было честное, добросовестное и полное
посвящение выполняемой работе на благо
духовенства и польских граждан[2, ].
Однако вскоре сфера юрисдикции курии
была существенно сокращена и была сокращена до трех западных зон оккупированной Германии, затем Федеративной Республики Германии.
После смерти в 1964 г., епископа Гавлины, преемником в Польской Епархии в
Германии был назначен кс. Эдвард Любовецкий. Со смертью кс. Любовецкого в
1975 году, Курия для поляков во Франкфурте прекратила свое существование, а
польское душпастырство было отдано под
власть немецкой юрисдикции. Вместо курии была создана Польская Католическая
Миссия в Германии.
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Великая Отечественная война заставила
советские власти фактически «амнистировать» религию. Произошло значительное
сближение режима с Русской Православной
церковью, тесно связанной с национальной
историей. В значительной степени это сближение было обусловлено патриотической
позицией, занятой РПЦ в годы войны, ее
роль в победе была значительной: «Хорошо
известна ее деятельность по мобилизации
духовных и нравственных сил людей на
борьбу с фашизмом… Слово духовенства в
защиту Родины имело определяющее значение для миллионов и миллионов людей.
Значителен был и материальный вклад
церкви» [6, 181]. Митрополит Сергий в военный период более 23 раз обращался с патриотическими призывами к верующим.
Активная международная деятельность
Московской патриархии способствовала
укрепления авторитета страны.
Местное духовенство активно поддерживало все начинания церковного руководства. В 1945 г. проповеди пензенского
епископа вызвали, по сообщению уполномоченного Совета по делам РПЦ по Пензенской области Н.И. Лысманкина, значительный патриотический подъем у верующих, что выразилось в сборе средств в
различные фонды. Об этом епископом
Постниковым на имя И.В. Сталина была

даже направлена телеграмма: «В своих проповедях и беседах духовенство ставит своей задачей развить у верующих горячую
любовь к Родине, к нашему Правительству
и гениальному Вождю и полководцу товарищу И.В. Сталину» [1]. Взносы православных церквей Пензенского края на патриотические цели только за один квартал
1945 г. составили 2072000 руб., из них в
«Фонд детям и семьям военнослужащих» 142000 , «Фонд инвалидов Отечественной
войны» - 45000, на 4-й военный заем –
3299000, по облигациям «Фонда детям военнослужащих» - 500000 [2].
Теи не менее, уполномоченный, подчеркивая в целом толерантность православного духовенства по отношению к светской
власти, обращал внимание, что оно «далеко не безразлично относится к проводимым … антирелигиозным мероприятиям.
Они усложняют и модернизируют совершение религиозных обрядов, в особенности обряд крещения детей, который заканчивается беседой священника…» [4].
Советские власти разрешают восстановление патриархии, создается Совет по делам
РПЦ, облегчается открытие церквей и молитвенных домов, церкви получили право
на приобретение зданий и предметов культа, возрождается колокольный звон, снижается налогообложение монастырей и т.д.
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Совнарком позволил открыть в Москве богословский институт и пастырские курсы.
На местах начавшийся диалог «власть –
церковь» получил быструю реализацию. До
Великой Отечественной войны в Пензенской области функционировало 2 церкви;
недействовавших церквей насчитывалось
500, из них 476 было занято под хозяйственные и культурно-просветительские нужды,
24 здания – пустовали. К 1945 г. в результате
изменения государственной церковной политики в Пензенском крае было открыто 18
церквей и 2 молельных дома. Региональные
православные священнослужители в стремлении сохранить хрупкое равновесие в отношениях с властью иногда «перебарщивало» с демонстрацией своей лояльности, вызывая отторжение у верующих. Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Пензенской
области Н.И. Лысманкин отмечал: «Духовенством сельских храмов … патриотическая работа проводилась с большим вниманием, так в некоторых населенных пунктах
появились злостные слухи о том, что в настоящее время церковь – новая, и служители ее – обновленцы. Для опровержения
этих слухов духовенству пришлось разъяснять верующим об управлении русской церковью,.. доброжелательном и внимательном
отношении к церкви со стороны советского
правительства вообще и в частности со стороны великого и мудрого вождя Генералиссимуса И.В. Сталина» [3].
Укрепив свои позиции к концу Великой
Отечественной войны, Русская Православная церковь стала мощной структурой. «И
хотя плата за легализацию была очень высока – полная подчиненность властям и
отказ от требования религиозной свободы,
православие постепенно возвращало себе
утраченное ранее положение духовного наставника русского человека» [5, 168]. Если
до Великой Ответственной войны в Пензенской области было 2 церкви, то к 1948 г.
их насчитывалось 32.
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Таким образом, в военный период РПЦ
организационно окрепла, что не совпадало
с намерениями советского государственнопартийного руководства. Религия вопреки
мощным усилиям властей представляла
весьма значимую компоненту в жизни советских людей. Хотя в социалистическом
обществе должно было господствовать
научно-материалистическое мировоззрение, «опиум для народа» не сдавал своих
позиций. Советское руководство, осознавая
всю опасность данного положения, стремилось держать под контролем ситуацию и
всеми силами «освобождать советских людей из плена религиозных предрассудков»,
особо распространившихся в годы войны.
Русская Православная церковь, поддерживая в целом светское руководство
страны, являлась его оппонентом в плане
формирования мировоззренческих устоев народа. Православная церковь вела
свою деятельность в направлении пополнения паствы и формирования в общественном мнении терпимого и благожелательного отношения к церкви как социальному институту, имеющему многовековую историю. Именно в церкви
многие верующие находили возможность
для реализации своих часто невостребованных в социуме личностных побуждений, идеалов патриотизма, стремления к
справедливости, уважительного отношения к личности и т.д. [7].
1.
2.
3.
4.
5.
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В послевоенные годы в деятельности советских мусульман отмечалось значительное оживление, что было обусловлено либерализацией государственной религиозной
политики в целом в период Великой Отечественной войны. Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов по Пензенской области С.Д. Горбачев подчеркивал: «В
деятельности пензенского мусульманского
духовенства и религиозных обществ … необходимо отметить … их активизацию в
области расширения своего влияния на
окружающее население» [1]. Уполномоченный отмечал, что практика местных мусульманских общин была «направлена,
главным образом, на поддержание религиозных устоев, на регулярное отправление
молитвенных собраний, на выполнение всех
религиозных обрядов населением,.. на сбор
денежных средств для поддержания в порядке молитвенного здания, на большее вовлечение населения в число верующих и
особенно молодежи» [2].
В 13 районах Пензенской области имелось 45 татарских сел. В середине 1940-х гг.
в Пензенском крае было зарегистрировано
14 мусульманских религиозных обществ,
общее количество верующих мусульман в
Пензенском крае составляло свыше 25000
человек. К середине 1960-х гг. по области
количество зарегистрированных общин

сократилось на 1; религиозных мусульманских общин, не имевших разрешения органов государственной власти, насчитывалось 22 [3]. По материалам социологического исследования, проведенного в конце
1960-х гг. в Пензенской области, среди татарского взрослого населения верующим
был каждый второй [4]. Количество верующих мусульман на протяжении исследуемого периода оставалось стабильным. Мусульманские общины Пензенского региона
находились в ведении Центрального Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (г. Уфа).
В Пензенской области в 1945 г. было зафиксировано 7 действовавших мечетей. В
сельской местности области отправлением
религиозных обрядов занимались «самозванные» муллы.
Основной контингент верующих-мусуль
ман составляли мужчины и женщины пожилого и преклонного возраста от 55 лет и
старше, в основном, крестьяне-колхозники.
Уполномоченный отмечал, что «другие слои
населения (кустари-ремесленники, рабочие
и интеллигенция) стоят от религиозности
как бы в стороне» [5].
Главными «проводниками» веры являлись
верующие мусульмане мужского пола преклонного возраста, сельчане. Верующий с.
Татарский Шелдаис 80-летний И. Уразгиль59
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дяев подчеркивал: «Если мы, старики, не
требовали бы от своих младших членов семьи, не настаивали бы на соблюдении религиозных обрядов, последние бы совсем не
выполнялись. …Многие наши молодые колхозники не знали бы времени празднования
религиозных праздников,.. если бы мы, старики, не напоминали бы им об этом» [6].
Женщины-татарки по религиозным
убеждениям уклонялись от посещения
клубов, кино, собраний и от участия в художественной самодеятельности, даже посещение медицинского пункта женщиной
считалось неприличным. По мнению уполномоченного Совета, «феодально-байские»
обычаи в отношении женщин были очень
сильны: «Родители разрешают только сходить вечером на девичьи деревенские посиделки, однако и в этом случае девушку от
дома до посиделок и по возвращении домой обязательно сопровождают ее мать
или кто-то из ее взрослых родственников».
Даже в середине 1960-х гг. в сельской местности Пензенского региона отмечались
случаи, «когда замуж родители выдают
свою дочь за молодого человека, которого
она и в глаза не видела, и не была до этого
знакома, а, следовательно, вопреки ее желанию» [7]. Как правило, девушки по окончании школы выбывали из комсомола. Начиная с 1950-х гг. мусульманское духовенство, пытаясь «модернизировать свое религиозное учение и вопреки ранее
принятым обычаям, открыто стало привлекать женщин-татарок в мечети» [8].
Мухтасиб Я.С. Юсупов поощрял посещение женщинами мечетей, считая, что запрещение «Корана» в данном отношении
устарело, поскольку именно через семью,
через женщину идет воспитание с детства
религиозного убеждения в ребенке.
Наиболее распространенными религиозными обрядами у пензенских мусульман
являлись отпевание - джаназа, религиозное бракосочетание – никях, наречение
имени – исим, обрезание – суннет. Совершение обрядов верующими Пензенской
области проводилось полулегально, в
основном дома у верующих, а не в мече60

тях [9]. Особо почиталось приглашение
имама на дом для совершения молитвы.
Обрядность мусульман в Пензенской области, как и по всему СССР, была достаточно высока [10].
Часто в дни религиозных празднований и
по пятницам верующие не выходили на работу. Так, на «Курбан-байрам» в 1948 г. в селах Нижняя Елюзань, Средняя Елюзань,
Верхняя Елюзань, Старый Карлыган, Суляевка «прогуливали» не только колхозники, но и
руководство, наряды на работу не выдавались и т.д. Со второй половины 1960-х гг.
практически прекратились случаи уклонения населения от выхода на работу по религиозным мотивам, в том числе и в дни религиозных праздников. Однако даже в середине
1970-х гг. в дни религиозного поста «Уразы»
закрывались в некоторых селах под различными предлогами, например, ремонта, столовые, пищеблоки на полевых станах, не работали клубы и библиотеки. Во время поста
сокращалось количество детских завтраков,
которые заказывались в школах учениками,
особенно в старших классах [11].
Исламская религия выполняла регуля
тивно-поведенческую функцию, что посвоему, примитивно понимало верующее население и выступало за активное приобщение к вере молодежи. Сами мусульманеверующие говорили: «… Мы все ходим в
мечеть, и наши дети будут ходить в мечеть.
Мы без религии не можем. Она помогает
людям, приучает их к дисциплине и порядку.
Вот … начнется «рамазан», и все мужчины
бросят курить и пить водку. Разве это плохо?» [12]. Практически все стороны жизни
мусульманина считаются религиозно значимыми. В семье с рождения исподволь или
активно внедрялось в сознание молодежи,
что исламская религия является носительницей общечеловеческих норм нравственности, гуманизма, личной морали, и, напротив,
отрицание Аллаха ведет к аморальному поведению и безнравственности.
Общая оценка состояния мусульманской
религиозности в Пензенской области уполномоченным Совета была выставлена весьма объективно: «В целях обеспечения бо-
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лее быстрого отхода татарского населения
от религии настоятельно необходимо серьезно улучшить атеистическую работу в
татарских селах. Эта работа на местах проводится еще недостаточно» [13].
Таким образом, пензенские мусульмане
прошли длительный период развития – от
существования в условиях советского
агрессивного атеизма до активного возрождения в постсоветских 1990-х гг. Пензенские последователи ислама характеризуются политической индифферентностью,
бытовой направленностью, стабильной
преемственностью традиционных жизненных установок досоветского, советского и
постсоветского времени, зачастую никак
не связанных с ортодоксальным исламом.
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На всем протяжении советской истории
вопреки декларациям властей роль религии в жизни людей продолжала оставаться
весьма значительной. Советское государство и правящая коммунистическая партия, представлявшие собой единое целое,
стремились контролировать данную тенденцию. В отношении ислама руководство
социалистического государства, в основном, продолжало проводить политику царской империи.
Призывы советской власти, содержавшиеся в обращении СНК РСФСР «Ко всем
трудящимся мусульманам России и Востока» (1917 г.) способствовали укреплению
позиций большевиков в регионах традиционного распространения ислама. Мусульмане с энтузиазмом восприняли благоприятную для себя перспективу. Однако провозглашенные принципы взаимоотношений носили во многом декларативный
характер и постепенно трансформировались в свою противоположность.
Серьезным моментом, осложнявшим отношения властей и конфессий в СССР, являлось несовершенство советского законодательства по религиозным вопросам. Религиозная деятельность в СССР регламентировалась, главным образом, Декретом
СНК РСФСР от 23 января 1918 г. и Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР
от 8 апреля 1929 г. К началу 1960-х гг. данные акты неоднократно дополнялись, было
издано множество уточняющих инструк62

ций, что, естественно, вызывало путаницу
и неразбериху в их применении.
В 1920–1930-е гг. были определены ключевые моменты «антирелигиозной политики советского государства, выражавшиеся
в следующих направлениях: 1. Политическое (преследование духовенства как представителей господствующего класса и конфессиональных объединений – как политических организаций); 2. Правовое (новый политико-правовой статус церкви,
лишение гражданских прав, отсутствие гарантии свободы совести); 3. Экономическое (подрыв организационно-хозяйствен
ных основ конфессиональной деятельности); 4. Идеологическое (признание за атеизмом статуса государственной теории и
разоблачение религиозного мировоззрения в качестве инварианта буржуазного
мировоззрения)» [1, 38].
В период Великой Отечественной войны
серьезно усилилась латентная религиозность населения в СССР. Значительная
доля верующих, «отвыкших» в предыдущие годы от мусульманского культа, рьяно
обратились к исламу. В определенной степени власти сами подталкивали к этому,
приостановив антирелигиозные гонения. В
1944 г. особым правительственным актом
религиозным организациям было предоставлено право с разрешения государственных органов строить, арендовать или
покупать необходимые для их нужд помещения, иметь специальные духовные шко-
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лы, готовящие кадры священнослужителей, издавать религиозную литературу.
Однако практика реализации госу
дарственно-религиозной политики вызывала обострение отношений с конфессиями в СССР. Постановления ЦК партии «О
крупных недостатках в научно-атеи
стической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об ошибках в проведении научноатеистической работы среди населения»
(1954 г.) преследовали цель некоторым образом сгладить возникшие напряженные
отношения между церковниками и светским руководством, но призывы разоблачать «вред религии» и ее «реакционную
сущность» свели все это на нет.
С конца 1950-х гг. разворачивается очередная «красногвардейская атака» на религию. В конце 1958 г. прошла массовая
чистка церковных библиотек, начала действовать «Инструкция о порядке пропуска
в СССР религиозной литературы и предметов религиозного культа». ЦК партии
принял постановление «О мерах по прекращению паломничества к так называемым «святым местам».
В начале 1960 г. ЦК КПСС принял постановление «О задачах партийной пропаганды в современных условиях», в котором
отмечалось, что руководители некоторых
партийных организаций занимают пассивную позицию по отношению к враждебной
марксизму-ленинизму религиозной идеологии. Вслед за ним появилось постановление «О мерах по ликвидации нарушений
духовенством советского законодательства
о культах», требовавшее изменения самих
основ деятельности религиозных конфессий в СССР, в том числе и мусульманского
культа. Осенью 1960 г. по заданию ЦК
КПСС появилась «Инструкция по применению законодательства о культах», по которой запрещалось религиозным центрам
организовывать детские и женские собрания, паломничества, экскурсии, библиотеки, заниматься благотворительностью и
т.д. В это время антирелигиозная пропаганда стала осуществляться особенно системно и последовательно – в детсадах,

школах, трудовых коллективах, по месту
жительства граждан и т.д. Уровень религиозности в СССР в данный период действительно снижался, и не только за счет
административных притеснений и атеистического воспитания населения, но и
вследствие секуляризации общественных
отношений, планомерно внедрявшегося
светского образа жизни. В культурной атмосфере социалистического общества доминировал авторитет рациональности,
преклонения перед могуществом науки,
техники и разума. Вера религиозная подменялась верой в коммунизм, «светлое будущее». В СССР официально провозглашалось господство материалистического мировоззрения, но оно, во многом, было формальным и не глубоким, не имело
широкого распространения в массовом сознании людей.
В период нахождения у власти Л.И.
Брежнева отношения властей и конфессий стабилизируются. Духовные управления мусульман в 1960-1980-х гг. стали издавать Коран, регулярно выходили лунные
календари, журнал «Мусульмане Советского Востока» и т.д. Подготовка мусульманского духовенства в СССР осуществлялась в мусульманской Академии в Ташкенте и медресе Мир-Араб в Бухаре.
Война в Афганистане и революция в
Иране, способствовавшие укреплению в
СССР позиций исламского фундаментализма, способствовали активизации мусульманских религиозно-националисти
ческих настроений в южных республиках.
Среди таджикской и узбекской молодежи,
по информации органов госбезопасности,
существенной популярностью стало пользоваться ваххабитское учение. В сентябре
1981 г. ЦК КПСС было принято постановление «О мероприятиях по противодействию попыткам противника использовать
«исламский фактор» во враждебных Советскому Союзу целях», дополненное в
апреле 1983 г. постановлением «О мерах
по идеологической изоляции реакционной
части мусульманских священнослужителей». Данные циркуляры с комментариями
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были разосланы на места. В марте 1982 г. в
контексте проблемы Бюро ЦК ВЛКСМ
принимает постановление «О состоянии и
мерах по усилению атеистического воспитания молодежи», ужесточившее отрицательное отношение к верующим и «колеблющимся». В постановлении июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС «Актуальные
вопросы идеологической, массово-полити
ческой работы партии» были определены
задачи и по усилению атеистического воспитания.
В конце 1980-х гг. советское общество
столкнулось с новыми политическими реалиями жизни. Однако процесс деидеологизации в стране шел очень неровно. На
XXVII съезде КПСС была принята новая
редакция программы КПСС, в которой
подчеркивалась необходимость и значимость распространения научно-мате
ри
алистического миропонимания, преодоления религиозных предрассудков. В 1988 г.
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ЦК партии поручил соответствующим
партийным и государственным органам
подготовить «Долговременную программу
научно-атеистического воспитания населения СССР». В 1986 г. на заседаниях Секретариата и Политбюро ЦК КПСС рассматривался вопрос «Об усилении борьбы с
влиянием ислама».
Постепенно религиозные конфессии стали восприниматься властями если не как
равноправные партнеры, то, во всяком
случае, такие, с которыми все же необходимо считаться, осознание чего было ускорено кампанией в защиту прав человека и
уже сложившейся практикой, которую требовалось легитимировать.
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ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ
ВИРАЗОК ВЕНОЗНОГО ҐЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО
І СТАРЕЧОГО ВІКУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
В. М. Антонюк-Кисіль,

к. мед. наук, лікар-хірург Центральної міської лікарні м. Рівне.

А.В. Павлишин,

к. мед. наук, доцент кафедри хірургії №2, ДВНЗ “Тернопільський державний
медичний університет Імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України
На сьогодні в Україні частота утворення
трофічних виразок при варикозній хворобі нижніх кінцівок сягає понад 12,9 %.
Частота трофічних виразок нижніх кінцівок венозного генезу в пацієнтів старечого і похилого віку виникає у 3 рази частіше, ніж у пацієнтів до 60 років і сягає 4–7
% [1,3]. Методом вибору лікування виразок венозного ґенезу у пацієнтів похилого
і старечого віку має бути малотравматичне операційне втручанням для усунення
патологічних рефлюксів [2,4,5]. Основним
методом лікування є поєднання консервативного та «агресивного» хірургічного лікування, яке, під дією загального наркозу,
спрямоване на нормалізацію венозного
кровотоку в підшкірній венозній системі
шляхом пере
в’яз
ки устя та колатералей
великої підшкірної вени з наступним видалення її стовбура та розгалужень за
Бебкоком чи Наратом [1,2].
Недоліком вищезгаданого способу лікування є те, що застосування загального
наркозу для проведення оперативного
втручання спричиняє негативний вплив на
фізичний та психічний стан хворих похилого і старечого віку у яких і так знижені
адаптивні можливості фізіологічних систем організму, а операційна травма, після
«агресивного» хірургічного лікування,
тільки ускладнює післяопераційний стан.
Додавання розчину адреналіну, при класичному знеболенні таких операцій, спричиняє високу ймовірність розвитку ускладнень зі сторони серцево-судинної системи.

В основу запропонованого способу лікування у пацієнтів похилого і старечого
віку поставлено завдання вдосконалити
відомий, в якому «агресивна» хірургічна
техніка, що виконується під загальним
наркозом замінена на біль щадну, яка виконується під місцевою «тумесцентною»
анестезією в амбулаторних умовах. Щадна
оперативна хірургічна техніка дозволяє
зберігти “законсервувати” стовбури сафенових вен за допомогою міні-флебектомії
за Мюллером з попереднім картографуванням патологічних венозних рефлюксів
та маркуванням цих ділянок на шкірі уражених кінцівок.
Пропонований спосіб лікування здійснюють таким чином: під контролем УЗД
виявляють патологічні венозні рефлюкси
та позначають їх на шкірі ураженої кінцівки спеціальним маркером. Операційні
втручання виконують під місцевою «тумесцентною» анестезією 0,1–0,15 % розчином новокаїну в загальній кількості
(100±10) мл. Виконується один із варіантів
«консервування» сафенових вен: – ізольована надфасціальна перев’язка перфорантних вен; – перев’язка ВПВ (велика підшкірна вена) і/або МПВ (мала підшкірна вена)
та їх гілок у ділянці кросу; – перев’язка
ВПВ і/або МПВ та їх гілок у ділянці кросу в
поєднанні з надфасціальною перев’язкою
перфорантних вен гомілки і/або стегна; –
перев’язка ВПВ і/або МПВ з надфасціальною перев’язкою перфорантних вен гомілки і/або стегна у поєднанні з міні65
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флебектомією за Мюллером. Перев’язку
проводять синтетичними нитками, що не
розсмоктуються: стовбур 2–3 лігатурами, а
гілки – одинарною лігатурою. При виконанні операційного втручання враховують
те, що у вікових пацієнтів унаслідок зниження репаративних процесів величина
операційної травми впливає на загоєння
післяопераційних ран, тому величина операційних доступів була до 2 см. Післяопераційні рани зашивають внутрішньошкірними дермальними швами, що не знімаються. Проводиться хірургічна обробка та
санація трофічних виразок розчином антисептика.
Основний принцип операційного втручання полягає в нормалізації венозної гемодинаміки в системі підшкірних вен нижніх кінцівок через усунення остіальних венозних патологічних рефлюксів між системою глибоких вен і системою поверхневих
вен шляхом накладання простої лігатури в
ділянці кросу великої і/або малої підшкірних вен, і/або патологічного рефлюксу через перфорантні вени гомілки і/або стегна
шляхом накладанням надфасціально лігатури на перфорантні вени. У всіх випадках
стовбури великої і/або малої підшкірних вен
залишаються на місці. Переваги методики,
що «консервує сфенові стовбури”, – зберігаються стовбури сафенових вен, потенційно
придатних для артеріальних шунтувань при
потребі, значно менша операційна травма,
коротша тривалість реабілітаційного періоду
після операції. Перев’язці підлягали перфорантні вени гомілки і/або стегна незалежно
від їх діаметра при наявності на них патологічного рефлюксу.
В усіх оперованих пацієнтів із скомпрометованими венами з метою зменшення
больових відчуттів у рані їх виділяли із мінімального розрізу на мінімальному протязі: до 1,5–2 см стовбур великої і/або малої
підшкірної вени в ділянці кросу, а деком-
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пенсовані перфорантні вени виділялись
надфасціально на протязі до 1 см. Виконується тільки їх перев’язка синтетичними
нитками, що не розсмоктуються: стовбур
2–3 лігатурами, а гілки – одинарною лігатурою, крім того, з цією метою використовуються внутрішньодермальні шви.
Запропонований спосіб хірургічного лікування трофічних виразок венозного ґенезу у
пацієнтів похилого і старечого віку дозволяє
відмовитись від «агресивного» оперативного
втручання під загальним наркозом в пользу
щадного оперативного втручання зі збереженням «консервуванням» стовбурів сафенових вен під місцевою «туменесцентною»
анестезією, що в свою чергу значно зменшує
наслідки операційної травми, знижує ймовірність розвитку ускладнень зі сторони
серцево-судинної системи та скорочує післяопераційний період у геронтологічних пацієнтів зі зниженими адаптивні можливостями. Спосіб дає можливість пацієнтам самостійно контролювати себе в післяопераційному періоді, виконувати самостійно
рекомендації лікаря.
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Цель работы – установить влияние длительности течения аллергодерматоза (АД)
на показатели активности цитомегаловирусной инфекции.
Наличие и активность цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) подтверждали
определением в сыворотке крови титров
IgМ и IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) с помощью твердофазного энзимного иммуноанализа и ДНК ЦМВ в сыворотке крови и в
слюне методом полимеразной цепной реакции [4-6].
Было обследовано 114 пациентов с АД,
из них у 89 (78,1%) человек подтверждено
наличие ЦМВИ. Для детальной характеристики гетерогенности вирусного инфицирования все пациенты с сопутствующей
ЦМВИ были разделены на три группы в
зависимости от уровня специфических
анти-ЦМВ антител: I группу составили
пациенты с уровнем IgM более 100 МЕ/мл
и IgG менее 15 МЕ/мл, II-ю – обследуемые

Рис. Распределение серопозитивных к ЦМВ
больных в зависимости от продолжительности АД

с уровнем IgM менее 100 МЕ/мл и IgG более 15 МЕ/мл, III-ю – лица с уровнем IgM
более 100 МЕ/мл и IgG более 15 МЕ/мл.
У взрослого человека после инфицирования сначала появляются IgM, их количество достигает максимума через 2 мес. и до
минимума снижается через 10 мес., в этот
период в крови повышается IgG [4-5]. Выявление в крови специфических антител
класса IgМ свидетельствует о первичной
ЦМВИ, но они могут определяться и при
реактивации эндогенного латентного вируса или экзогенной реинфекции [1, 4, 6].
При длительности АД до 1 года 60 %
больных составляли II-ю группу, по 20% – I
и III группы. Но у пациентов с повышенной концентрацией двух специфических
иммуноглобулинов, то есть III группы,
титр IgG к ЦМВ был выше в 3,7 раза (по
сравнению с теми, у кого обнаруживали
только анти-ЦМВ IgG).
Больных с продолжительностью АД от 1
до 3 лет в I-ой группе было 7%, II – 25,6%, а
III – 67,4%. В последней группе содержание
IgМ к ЦМВ было выше в 1,6 раза по сравнению с больными, у которых определялся
только IgМ, а концентрация IgG к ЦМВ
между больными II и III групп существенно не отличалась.
При продолжительности АД от 3 до 6
лет у 57,1% больных были обнаружены
только IgG к ЦМВ, а у 40% - одновременно
выявлены специфические к ЦМВ IgМ и
IgG. Уровень IgМ к ЦМВ был ниже в 1,9
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раза в III группе по сравнению с больными I группы, а концентрация Ig G к ЦМВ у
больных II и III групп была практически
одинаковой.
У подавляющего большинства (66,7%)
больных с продолжительностью АД более
6 лет были обнаружены только IgG к ЦМВ,
а пациентов I группы вообще не было. Уровень IgG к ЦМВ существенно не отличался
у больных ІІ и III групп.
От продолжительности АД зависит и
уровень специфических к ЦМВ IgМ и IgG.
Так, самый высокий уровень анти-ЦМВ
IgМ определялся при продолжительности
заболевания от 1 до 3 лет. Его концентрация в 1,5 раза превышала данный показатель у пациентов с АД до 1 года, и в
1,7 раза – при длительности заболевания
более 6 лет.
Иная ситуация с концентрацией антиЦМВ IgG. У больных, у которых выявлено
только IgG к ЦМВ, существенной зависимости его уровня концентрации от продолжительности АД не определялось. А в
III группе наибольшие его значения определялись при длительности заболевания до
1 года, что в 3,2 и в 3,4 раза превышало его
титры по сравнению с больными, продолжительность заболевания которых составляла соответственно 1-3 и 3-6 лет. Но, при
наличии АД более 6 лет, концентрация IgG
снова возростала и была выше в 1,9 раза по
сравнению с больными при длительности
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заболевания от 1 до 3 лет и в 2,0 раза - при
длительности заболевания от 3 до 6 лет.
Из выше изложенного следует, что с увеличением продолжительности аллергодерматоза увеличивается количество больных,
серологические показатели которых свидетельствуют о хронизации ЦМВИ или латентной персистенции ЦМВ, что в свою
очередь может быть дополнительным сенсебилизирующим фактором, создавая своеобразный синдром взаимного отягощения [1-3].
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Вірусний гепатит В, займаючи одне з провідних місць в інфекційній патологій людини, відноситься до ряду найбільш актуальних проблем охорони здоров`я всіх країн
світу. Перш за все, це пов’язано з прогресуванням темпів захворюваності, широким
розповсюдженням, різноманітністю клінічних проявів, високим ризиком формування
хронічного гепатиту, цирозу та раку печінки
після перенесеного гострого процесу, значними економічними збитками, пов’язаними
з необхідністю значних затрат на лікування й
профілактику даного захворювання [1]. Досі
не можна достеменно назвати точне число
осіб, хворих на гепатит В, адже існує колосальна різниця між рівнями розповсюдженості, приведеними в офіційних документах,
і відповідними показниками, отриманими в
результаті цільових досліджень населення. За
офіційними даними, в усьому світі на гепатит
В та С хворіють 400 мільйонів осіб, з них
майже 240 млн. хронічною формою гепатиту
В, а 130 – 150 млн. – гепатиту С [2]. Для порівняння - ці показники майже в 10 разів
перевищують число ВІЛ-інфікованих. Дійсна захворюваність може перевищувати офіційні дані в 8-9 разів. За даними ВООЗ за
2016 рік на його долю щорічно припадає приблизно 1,4 млн. летальних випадків щодо
гострої інфекції, а також раку й цирозу печінки як наслідків. Якщо в найближчий час
не будуть прийняті термінові заходи по зни-

женню смертності від гепатиту В то, згідно з
прогнозами ВООЗ в найближчі 50-60 років,
кількість осіб, інфікованих гепатитом В не
лише залишиться на високому рівні - при
цьому за період з 2016 по 2030 рр. загинуть 20
млн. осіб [3]. На даний момент Україна займає перше місце за рівнем розповсюдженості гепатиту С в Європі, що складає 3 % від
загальної кількості населення. Проте кількість людей, інфікованих вірусом гепатиту В
становіть 1,1 млн. чоловік, що в процентному
складі наздоганяє ВГС. Досить цікава ситуація і з розповсюдженістю хронічних форм
ВГВ по регіонам України [4]. У західних регіонах вона складає від 10-15 %, у південних та
східних регіонах - до 20-25% [5].
Враховуючи високий ризик хронізації
гострого гепатиту В (ГГВ) і труднощі подальшої терапії таких хворих, є важливим
у кожному конкретному випадку передбачити можливість хронізації процесу. Тому
розробка критеріїв хронізації ГГВ є актуальним та важливим завданням.
Мета: підвищення точності прогнозування хронізації ГГВ шляхом оцінки стану
системи простогландинів.
Матеріали та методи:
Результати даної роботи базуються на
клінічному спостереженні й обстеженні 182
хворих на гепатит В віком від 15 до 62 років
(чоловіків – 94, жінок – 88). Окрему групу
склали 30 хворих, у яких спостерігався ре69

Zbiór artykułów naukowych.
цидив гепатиту В (було проведено спостереження за хворими з динамічним контролем
за клінічним перебігом, біохімічними показниками та маркерами HBV - інфекції
протягом 1 року). Отримані результати лабораторних досліджень порівнювали з показниками, визначеними в 30 практично
здорових осіб (донорів). У хворих при рецидиві гепатиту В виконували забір крові з
локтьової вени вранці, натще, у кількості 2
– 3 мл. Кров відстоювали, потім центрифугували протягом 20 хв. і піпеткою відбирали
сироватку, у якій визначали вміст 6–keto–
PgF1α(PgІ2) і TxB2 газохроматографічним
методом – використовували хроматограф з
дефектом по захопленню електронів (цей
метод більш простий та доступний у використанні, ніж радіоімунний).
Результати:
Хворі цієї групи (рецидив HBV) скаржилися на загальну слабкість – 85%, анорексію – 73,5%, підвищення температури –
62%, нудоту – 50%, болісні відчуття в суглобах – 36,5%, біль голови – 36,5%, блювоту – 23%, диспепсію – 13%, шкірний висип
– 10%; збільшення розмірів печінки виявлено у 88% хворих.
При рецидиві хвороби виявлено різке
збільшення концентрації PgЕ2 - у розпалі
захворювання визначалися його сліди; крім
того, спостерігалася тенденція до зниження
вмісту PgЕ1 в сполученні з підвищенням
PgЕ2. Нами виявлено зниження при рецидиві HBV співвідношення 6-keto-PgF1α/ ТхВ2 до
0,21; цікаво відзначити, що при хронізації
процесу воно продовжувало знижуватися й
склало 0,17. Щодо виявленого збільшення

вмісту PgЕ2 при рецидивах треба враховувати, що PgЕ2 у великих кількостях поглинається лімфоцитами й інгібує антитілозалежну цитотоксичність клітин-кілерів; при надлишку PgЕ2 у сполученні з дефіцитом PgЕ1
можлива активація В-лімфоцитів й пригнічення функції Т-лімфоцитів, що може надалі призвести до фіброзу печінки. Це підтверджує думку про несприятливий прогноз рецидивів з огляду на сучасні уявлення
щодо перебудови метаболічних процесів
печінки в напрямку активації фіброгенезу
як основи розвитку хронічного гепатиту.
Визначення співвідношення 6–keto–PgF1α/
TxB2 дозволяє нам прогнозувати хронізацію
процесу за рахунок того, що співвідношення 6–keto–PgF1α/TxB2 вказує на незавершеність патологічного процесу в паренхімі печінки при вірусних гепатитах.
Спосіб ілюструють наступні приклади
його клінічного здійснення:
Приклад 1. Хворий Ц., 1985 р.н., удруге
потрапив до лікарні зі скаргами на слабкість, зниження апетиту, жовтяницю шкіри
і склер, відчуття сухості у роті, темний колір
сечі, ахолічний кал, болісні відчуття у правому підребер’ї. Два місяці тому цей хворий
проходив лікування у гепатологічному відділенні ОКІЛ с діагнозом: гострий гепатит
«В» (HBsAg+) жовтянична форма, середня
ступінь тяжкості. В епід.анамнезі – парентеральне вживання наркотичних речовин. Під
час об’єктивного дослідження з’ясовано:
температура не підвищена, шкіра та склери
жовтяничного кольору, серце та легені без
особливостей, живіт м’який, під час пальпації чутливий у правому підребер’ї, нижній

Показники системи простогландинів у хворих на гепатит В та його рецидиви

Pg (пг/мл)

Показники
ТхВ2
PgF2α
PgF1α
PgE1
PgI2
PgE2

Розпал HBV
n-51

Рецидив HBV
n-24

Здорові особи
n-30

5,97±1,16*
8,29±1,15
17,40±3,720*
38,97±8,280
13,01±3,050
-

7,26±1,53*
6,16±2,75
2,16±0,19*
9,26±1,99*
1,56±0,92*
124,01±18,60*

2,64±0,70
6,03±2,07
1,08±0,29
21,07±5,50
6,96±2,20
4,43±1,62

Примітки:
1*- різниця вірогідна (Р<0,05) у порівнянні з групою здорових осіб;
20 - вірогідність різниці показників в розпалі HBV і при виникненні рецидивів (Р<0,05).
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край печінки виступає із – під реберної дуги
на 2 см., селезінка не пальпується, сеча темного кольору, кал ахолічний, супутніх захворювань не виявлено. Лабораторні дані –
аналіз крові: еритроцити – 4,5х1012/л, Hb –
156 г/л, лейкоцити – 4х109/л, еозинофіли –
5%, нейтрофіли (паличкоядерні – 1%,
сегментоядерні – 31%), лімфоцити – 51%,
моноцити – 11%, ШОЕ – 5 мм/г. Біохімічні
показники: сулемова проба – 1,6 мл, тимолова – 6 од, активність АлАт – 10,9 ммоль/
(л/год), загальний білірубін – 38 мкмоль/л
(прямий – 15 мкмоль/л, непрямий – 23
мкмоль/л), лужна фосфатаза – 18 од. Методом ІФА – виявлені anti–HBcorIgM (anti –
HCV – відсутні). У хворого діагностован
рецидив гострого гепатиту В.
Додатково у хворого був визначений у
сироватці крові вміст 6–keto–PgF1α й TxB2 і
розраховано співвідношення 6–keto–PgF1α/
TxB2, яке склало 0,90 пг/мл, що свідчить про
незначний ризик хронізації та високу вирогідність сприятливого виходу хвороби (одужання). Протягом 12 місяців після виписки
із стаціонару у хворого активність АлАт
знаходилась у межах нормальних значень,
ДНК HBV у сироватці крові не виявлялась,
що свідчить про одужання хворого.
Приклад 2. Хвора П., 1980 р.н., удруге потрапила до лікарні зі скаргами на загальну
слабкість, анорексію, нудоту, біль та тяжкість у правому підребер’ї. Декілька місяців
тому ця хвора проходила лікування у гепатологічному відділенні ОКІЛ з діагнозом:
гострий гепатит «В», без жовтянична форма, легкий ступінь тяжкості. В епід.анамнезі
– чоловік хворіє на вірусний гепатит «В».
Під час об’єктивного дослідження з’ясовано:
температура – 37,2 оС, склери та шкіра –
нормального кольору, серце та легені без
особливостей, живіт м’який, під час пальпації – незначні больові відчуття у правому
підребер’ї, нижній край печінки виступає із
– під реберної дуги на 1 см., селезінка не
пальпується; супутніх захворювань не виявлено. Лабораторні дані – аналіз крові:
еритроцити – 3,96х1012/л , Hb – 132 г/л, лейкоцити – 5,3х109/л, еозинофіли – 1%, нейтрофіли (паличкоядерні – 2%, сегментоя-

дерні – 52%), лімфоцити – 36%, моноцити –
9%, ШОЕ – 4 мм/г. Біохімічні показники:
сулемова проба – 1,98 мл, тимолова – 2,5 од,
активність АлАт – 8 ммоль/(л/год), загальний білірубін – 15 мкмоль/л (прямий – 5
мкмоль/л, непрямий – 10 мкмоль/л), лужна
фосфатаза – 4 од. Методом ІФА – виявлено
HBsAg, HBeAg, anti – HBcor Ig M (anti –
HCV, anti – HBe - негативні), методом ПЛР
(полімеразна ланцюгова реакція) – ДНК
HBV ++. Хворої діагностовано рецидив гострого гепатиту В.
Додатково у хворої був визначений у сироватці крові вміст 6–keto–PgF1α й TxB2 і
розраховано співвідношення 6–keto–PgF1α/
TxB2, яке склало 0,16 пг/мл, що свідчить про
високий ризик хронізації. Протягом 8 місяців після виписки у хворої активність АлАТ
знаходилась стабільно на підвищених цифрах (від 1,4 до 4,5 ммоль (л/год)), визначались методом ІФА HBsAg та методом
ПЛР – ДНК HBV, що свідчить про формування у хворої хронічного гепатиту В.

Висновок

Враховувати при прогнозуванні хронізації гепатиту В при рецидиві хвороби зниження співвідношення 6–keto–PgF1α/TxB2:
показник нижче 0,21 пг/мл свідчить за хронізацію процесу, а значення більше 0,21 пг/
мл – за сприятливий вихід (одужання).
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ПОД-СЕКЦИЯ 7. Этика и эстетика.

WHICH IS IMPOSSIBLE WITHOUT THE PROCESS
OF COMMUNICATION
Lyudmila Fedotova

Ukhta State Technical University
Key words: Language, thinking, word, border thinking, competent speech.
Language, like speech, is an integral part of
our lives. Language is an ongoing process of
knowing the world, understanding him as a
man. The great Russian writer, philosopher
Fyodor Dostoevsky, and with it Leo. Tolstoy
claimed that “language is the most important
means of communication between people with
each other. It is an instrument of thought and
culture”. Language is not only a means of communication and transmission of information,
it is also the historical memory of any nation.
Each language finds its reflection spiritual
culture, the long history of each nation. Language affects the erection and the satisfaction
of material and spiritual needs of people,
brings them together in society to achieve viability and spiritual values. The problem of
language is increasingly interested in various
academic fields.
The main problem is that with all the variety
of information and human development, as the
emerging personality, many people neglect to
use all possible resources of knowledge. And
even many examples of famous people do not
give understanding of how important it is to
develop as comprehensive personality. To open
new horizons of your mind, to improve speech
and your vocabulary. The process of human
development is a complex system of self-discovery. The person immediately becomes a person.
This process occurs throughout life. Language,
thus, will serve as a tool in the knowledge of
everyone. After all, language is the most accessible method of obtaining information.
The problem of language, its origin and essence of linguistic work has been seen by many
philosophers such as: Lomonosov, Aristotle,
Democritus, Hegel, Kant, F. Bacon, J. Locke, L.
Wittgenstein, etc.
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The representative of the classical stage of
ancient philosophy, Aristotle, outlining the
problems of language in his main work “Metaphysics” explains that all understanding occurs
through prior knowledge, through definition.
“What is included in the definition that determines every thing, also there are parts of the
whole.” “Any thing can be described not only by
its own definition, but a definition of something
else”. “A definition is a speech, explaining why a
thing is.” “All knowledge rests on the definition
of ”. [1]. Based on claims, you can see the importance of the word in the course of learning. The
word refers to the essence of things, which can
be detected by using other words. With words
full of determination agreed with the established thing with its essence and form. The
value definition is to explain the knowledge of
things, as any definition, to be clear, based on
the popular information.
At a later time there was great interest to the
problem of precise language. Bacon has focused on the inaccurate use of words of everyday spoken language in a fairly well-known
work “the doctrine of the idols.” Idols of the
market – delusion, formed incorrect use of
words and auction. Approval of Francis bacon
had a great impact on the philosophical study
of language John. Locke. From the point of
view of Locke, language is a means communication and also a way of consolidating the human mind. In his work “an essay concerning
human understanding”, he notes that the
words are considered to be direct signs of human ideas. However, they are tools through
which people inform each other of self-determination, to Express their thoughts. A significant contribution was made by John. Locke in
the study of semiotics, which becomes espe-
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cially apparent in the analysis of the problem
of truth, which in its sense means, according
to the judgment, John. Locke, compliance or
noncompliance referred to their things with
each other. John. Locke, as well as F. Bacon
focuses on the imperfection of spoken language, which when applied to scientific knowledge can create certain difficulties. [1].
Along with these representatives the importance of language reveals a German philologist, philosopher, and linguist Wilhelm von
Humboldt. He was engaged in many languages. The ideas of the German philosophers
Humboldt extended to the area of language.
The importance of his work lay in the fact that
he first stated clearly that language is not only
communication tool, but also a necessary condition for the existence of the processes of abstract thinking. “Thinking is always associated
with the sound of the language, otherwise the
view may not become a concept. A single the
relationship of thought, organs of speech and
hearing language is due to the primordial and
inexplicable human nature.” Thinking also occurs with language. Single link language and
thinking, the main role belongs to language.
“Language is the organ that forms the idea.”
[2]. From the thesis that language has a major
impact on the thinking, it follows that language can formulate nature of cognitive work
and its results, i.e. the worldview. Humboldt
was the first to notice that the language does
not stop with the logical thinking, or the copy
of the world. The world, according to him, different is marketed in different languages. Language can help a person to understand the
world, self-knowledge depends on language.
View Humboldt, according to this controversial issue, at the same time he argued: “In any
language, laid his worldview. If the sound is
between the subject and the person, the language dwells between man and influencing
him by nature”. Man-ridden world of sounds
in order to absorb the whole world of things...
Man lives with objects as presents them to his
tongue...”. Since the languages are dissimilar,
different and a sense of peace with people of
different cultures. “Each language describes
around the people to which it belongs, a circle

from where a person is given out only through
penetration into the circle of another language”. If a person mastered a foreign language, such a development can be represented
as the conquest of new positions Outlook.
Most of all their attitude and understanding of
language, we move into a foreign language.
Particular attention was drawn to the disclosure of the problems of the Austrian philosopher and logic L. Wittgenstein, where the
main philosophical problems are examined
through the prism of the relationship of language and the world. He argued that the
boundaries of language have a significant impact on the world. The border in this case is a
barrier that limits the knowledge of any of the
subject to other subjects and objects. “Logicalphilosophical treatise” Wittgenstein influenced
the development of logical positivism. Its content is so ambiguous that historians of philosophy consider the author one of the most paradoxical figures in the history of modern philosophy. In the “Logical-philosophical treatise”
was presented a logical model of the “language-logic-reality” that seals the border informative opportunities of understanding the
world defined by the structure and boundaries
of language. [3]. Statements beyond these
boundaries, are, according to Wittgenstein, is
ridiculous. The theme of meaningful and
meaningless predominates in this work. The
main idea of work is holding a “border thinking, expression of thought”. To draw the line of
thinking, as such, Wittgenstein considers impossible: “After all, to a border thinking we
would have to have the ability to think on both
sides of the border (that is, to have the opportunity to think the unthinkable). Such a
boundary, so can only be held in language and
what lies behind it, is simply nonsense”. The
solution to this problem he tries to use new
methods of logical cognition, which improved
its own results. “Logic must take care of yourself ”, he said. Logic should have a clear logical
rules that exclude nonsense, the rules for constructing meaningful statements and recognition of pseudoviscosity, nothing telling, but
applying for it. Only meaningful statements
are the informative narrative about the real
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facts and events. They contain all the essence
of cognition. Borders of thinking no, all borders are enclosed in our language. [3]. In turn,
the probability of treatment philosophers of
language when addressing exclusively philosophical problems will be caused, according to
the French philosopher E. Gilson, that “philosophical constants of language” appear to
them only a special case of the “philosophical
constants” and that, according to the aphoristic expression of L. Wittgenstein, “a whole
cloud of philosophy condenseries into a drop
of grammar.”
Grammar we can know through research of
the literary language, which leads to the formation of normative vocabulary. The ability to
speak correctly is very complex and characterized by a few. The language of literature is one
of the models speaking. Imaginative perception contributes to a better memorization of
words. Russian scholar D.S. Likhachev believed that all the space of culture is symbolic
and only represents a theory in which one of
the main places is a symbolic system of language, on an equal footing with mythology
and art. Moreover, in the early stages of the
culture of these three systems are directly connected to each other and are, in a sense, the
triad, since all art is generated in the bosom of
the myth, and the myth finds its main expression in the language, forming a number sacralizing vocabulary, especially guarded from external influences. Hence a particular view of
D. Likhachev problems of artistic style and the
art form at different stages of crop development. The art style, from the point of view
Likhachev, not an attribute of art. The style
determines and coordinates the spiritual space
of the individual, converting a set of separate
images into a complete image of reality, a categorical creatively completed and approved.
The art style establishes a system of religious
imagery. Stylistic characteristics are expressed
in all spheres of social life and act as a one
piece integral of a certain content, denoted by
the rows of forms that characterize the style of
the era. The highest form of manifestation of
language as a symbolic form, according to
Likhachev, is written culture, which serves to
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illustrate the views of the scientist on the role
and value of language writing in the course of
the development of the cultural worldview of
the people. It seems to me that this illustration
is most indicative of expression of thoughts
Likhachev on the unity of language, culture
and human consciousness.
Self-knowledge in turn can be explored,
based on personal experience of comprehension of the world. There are masses of opportunities for improvement of self-discovery.
The most extensive and significant form of
assimilation of information is an art. Art develops in people the ability to think creatively
and gives you the opportunity to understand
the meaning of work. Creative thinking – creative thinking, representing essentially new
solution of the question problematic situation, which leads to new ideas and discoveries. Many people do not know the information about the arts, i do not understand how
much information they miss, what their cognition is not yet known. And perceive works
of art as just the kind of activity people and
do not give importance, as the works of the
masters can change their lives. Creative search
is inevitably linked to the breadth and flexibility of thinking, with the ability of the subject to bold liberation from the standards
prevailing ideas. L.N. Tolstoy, for example,
demonstrated the art as a means of exchange
of feelings, opposed him science, as a means
of exchange of ideas. And brewing question:
“how a person will communicate thoughts
and feelings, not realizing the full depth and
meaning of art”. The easiest and simultaneously the most notorious example is the
“Black square” of Malevich. Many people call
this painting busterminal, but do not confuse
this concept with just his ignorance in the art
world? “Black square” – the most mythologized work of art of the XX century. There are
many interpretations of his work. Unequivocally one thing: the picture is perceived as an
aesthetic Manifesto of a whole generation of
artists and as a symbol of the most important
aesthetic of the era. “Black square” is the
“icon”, which the Lord futurists offer instead
of Madonnas and Venus. This is not a
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straightforward joke, is not a simple challenge, and this is one of acts of self-affirmation of that beginning which has its name
abomination of desolation...”. [4].
Art is one way of knowing ourselves and the
world. What is important is not the object of
contemplation, and its conceptual beginning.
Malevich was not the first artist who started to
create these paintings. Many masters of France,
Germany and Russia were close to understanding abstract art. For example, Mondrian
in 1913-1914 he wrote geometric compositions, and the Swedish artist Hilma af Klint
created a so-called color charts. However, Malevich geometry found a specific philosophical
meaning. Malevich thought that specifically
the square is the basis of all forms. If you follow the logic of the artist, the circle and the
cross are secondary elements: rotation of a
square forms a circle, and the movement of
white and black planes – the cross.
Starting from examples, we see that only the
object itself sets the boundaries of your thinking and play them using the language. Thereby
shielding yourself from other people in their
own world. In one of his sayings I. Нerder said
that if the language of the person lethargic,
heavy, confused, powerless, not educated, this
is most likely the mind of the person, as he
thinks only of using the language. Do not
limit yourself in cognitive activities. You need
to expand your consciousness, and then each
person will find his / her intellectual integrity.
Objects and processes that are inherent in objective reality, can be expressed in verbal form.
Every word lies the image of the object, the
action, the relationship between one and another or an object property. Giving the name
of the object with certain properties, one can
distinguish it from the surrounding world.
This may help, on the one hand, to engage him
in the interaction, and on the other to reproduce the image «inside», in his subjective reality. In turn, it is necessary to record and reproduce arise in the mind of images. It is necessary for the construction of idealized models
of the world and transferring an image of the
object to other knowing subjects. To fix, and
most importantly to reproduce the images

arising in consciousness, is possible only by
giving them verbal expression.
There are many ways to solve this problem,
among which we can highlight at least some:
1). from childhood literacy to teach the pronunciation of words; 2). pay more attention to
the accuracy of the speech; 3). It should be
concise, clear, expressive, consistent, logical.
Correct speech should be the norm for all of
us, especially considering that if a person
wants to be heard, so that his thought became
the property of other people, his vocabulary
should be rich enough.
Language is the most important value of
society. L. Wittgenstein emphasizes that language and the world as a «mirror» pair: the
language reflects the world, as the logical
structure of the language is identical to the
ontological structure of the world. Of course,
language is undoubtedly a shell of our thoughts.
The more flexible and richer we will own language in which we prefer to think, the easier
and more extensive, we will Express through
him their thoughts and ideas that will enable
us to give our speech efficiency and saturation.
Society should develop, because nobody wants
to live in any of the frames, and blurring the
boundaries of their knowledge, we unwittingly
opened new horizons of our world.
Hence, the main task of our society to raise
their educational, cultural, linguistic level... to,
as in his time did Russian philosopher Mikhail
Lomonosov, to reform the modern Russian
literary language. Wishing should be a lot...
everyone has a Chance.
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Рынок туризма
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магістр кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Досліджено особливості розвитку туристичної діяльності на території Волинської області. Проаналізовано туристичні потоки та охарактеризовано поширені види туризму регіону.
Ключові слова: туризм, подієвий, екологічний та культурно-пізнавальний туризм,
туристична діяльність.
The features of development of tourist activity areinvestigational on territory of the Volyn area.
Tourist streamsare analysed and the widespread types of tourism of regionare described.
Keywords: tourism, tourism, eventful, ecological and in a civilized manner-cognitive tourism,
tourist activity.
Волинська область – одна з найперспективніших у туристичному відношенні областей України. Проте розвиток туристичної галузі області на даний момент здійснюється вкрай повільно.
Дані нинішніх статистичних звітів, хоча й
недосконалі, але дають змогу простежити позитивну динаміку розвитку туристичної діяльності на Волині. У 2015 р. Волинську область відвідало 13739 туристів, що на 854 туриста менше, ніж у 2014 р. У порівнянні з
2010 р., загальна кількість туристів зменшилась на 38302 туриста, або ж на 73,6 % [2]
Серед основних причин зменшення туристичних потоків до Волинської області,
туристи називають поганий стан доріг, а
також недостатньо розвинену туристичну
інфраструктуру загалом [1].
Чисельність іноземних туристів у 2015 р.
сягнула 326, що на 23 особи менше, ніж у
2014 р., і на 3695 осіб менше, ніж у 2010 р.
Найчастіше іноземні туристи прибувають
на Волинь із Російської Федерації, Польщі,
Білорусі, Німеччини, а також з Азербайджану, Австрії, Угорщини, Туркменістану з метою лікування та відпочинку. Хоча співвідношення прибулих із цих країн з року в рік
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є змінним, однак лідерами за кількістю залишаються туристи з Росії (у 2010 р. – 50,1%
від загальної кількості іноземних туристів, у
2011 – 96,2%, у 2012 р. – 96,0%, у 2013 р. –
93,3%). У 2014 р. кількість прибулих туристів у Волинську область становила лише
349 осіб, проте всі 100% з них були громадянами Російської Федерації [4].
Кількість виїзних туристів у 2015 р. становила 7368 осіб, для порівняння – у
2014 р., їх чисельність становила 8073 осіб,
а у 2010 р. – 7740.
Волиняни відпочивали переважно в Туреччині та Єгипті, а також в Болгарії, Греції, Словаччині, ОАЕ, Тунісі та Російській
Федерації. Порівняно менше волинські туристи відвідують Іспанію, Кіпр, Шрі-Ланку,
Хорватію, Чехію, Угорщину, Чорногорію,
Таїланд (100–200 осіб у рік) [4].
Чисельність внутрішніх туристів також
зменшується. У 2015 р. їх кількість сягнула
6045 осіб, що на 121 особу менше, ніж в 2014 р.
Основними напрямками внутрішніх туристів у 2015 р. були: Шацький, Любешівський, Ковельський та Луцький райони [4].
Змінилась і чисельність екскурсантів, та
у 2015 р. їх кількість становила 9837 осіб,
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що на 1891 туриста менше, ніж у 2014 р. У
порівнянні з 2010 р. їх чисельність зменшилась на 73,5 %.
Основними об’єктами відвідування екскурсантів є музеї, архітектурні та культурні
пам’ятки. Для того, щоб покращити темпи
розвитку екскурсійної діяльності в області
необхідно розширити тематичний спектр
екскурсій та розробити нові маршрути.
Щодо видів туризму, то у Волинській області розвинені рекреаційний, спортивний,
зелений, релігійний, а найбільшого поширення набули: подієвий (19 %), екологічний
(17 %) та культурно-пізнавальний (15 %).
Розглянемо специфіку розвитку кожного
виду туризму:
– Подієвий туризм. Цей вид туризму у
Волинській області представлений ярмарками та фестивалями. Найпопулярнішими
ярмарками є: «Волинський туристичний
ярмарок», «Львівський ярмарок», виставкаярмарок «Волинь туристична запрошує!»,
ярмарок «Медовухи» від гільдії медоварів
Волині, Книжковий ярмарок, Мистецький
ярмарок, Хенд мейд-ярмарок виробів ручної роботи (м. Луцьк), «Весняні передсвятки», «Молодь за мир» (м. ВолодимирВолинськ). Не менш популярними є ярмарки сільськогосподарської продукції, які
проходять у найбільших містах Волині напередодні Різдва та Пасхи.
Волинська область також відома далеко за
своїми межами численними фестивалями.
Найбільшу кількість туристів приваблюють:
міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», міжнарожний джаз-фольк
фестиваль «Музичні діалоги», мистецький
фестиваль «Солом’яна птаха», молодіжний
фестиваль альтернативної музики та сучасного мистецтва «Бандерштат», міжнародний
фестиваль «Art Jazz Cooperation» (м. Луцьк),
міжнародний студентський фестиваль
естрадної пісні «На хвилях Світязя» та ін.
Багато туристів відвідують арт-шоу «Ніч у
Луцькому замку» [4].
– Екологічний туризм. Даний вид туризму є дуже розвиненим у Волинській області, адже на її території нараховується
209 природно-заповідних територій і

об’єктів. Зокрема, найпопулярнішими
об’єками екологічного туризму є національні природні парки: «Шацькі озера»
(Шацький район), «Приип’ять-Стохід»
(Любешівський район), та «Цуманська
Пуща» (Ківерцівський район).
Потужним поштовхом до розвитку екологічного туризму стала реалізація проекту «Створення інформаційного комплексу
у сфері транскордонного екологічного туризму у Єврорегіоні Буг», що реалізовується в рамках Програми Транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна
на 2007-2013 рр. та фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу [3].
– Культурно-пізнавальний туризм. Волинська область багата численними археологічними пам’ятками, зокрема часів пізнього палеоліту (від 15 до 2 тис. рр. тому).
Найбільшу їх кількість виявлено у м. Луцьку, смт. Торчині, в с. Новостав, та в с. Полонка. Найвідомішим історико-культур
ним об’єктом Луцька є архітек
т урноісторичний заповідник «Старе місто» (Замок Любарата, собор Святих Петра і
Павла, Будинок Косачів, Лютеранська кірха, Монастир бернардинів, Монастир бригідок), в обласному центрі також відомим
об’єктом є Будинох архітектора (Будинок
з химерами). Відомим є замок 1564 р. в
Олиці, земляні вали замку X-XIV ст. у
Володимир-Волинську, Святогорський
монастир у Зимному (XV ст.) [3; 4].
– Зелений туризм. Даний вид туризму є
чи не найперспективнішим у області. Станом на 1 січня2016 р. в області офіційно зареєстровано 67 агросадиб, які розташовані
в 13 районах. Найбільше їх у Ківерцівському
(17), Ковельському (11), Шацькому (9), Маневицькому (8), Любомльському, Турійському (по 6), Ратнівському (5) районах. Насправді їх набагато більше. Наприклад, у
2012 р. було обліковано 298 приватних садиб на базі особистого селянського господарства, які надають послуги із зеленого
туризму, переважна більшість яких знаходяться в Шацькому районі. В даний час проводять сертифікацію цих господарств. За
всеукраїнською програмою «Українська
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гостинна хата» їм будуть присвоювати певну категорію якості та рівня надання послуг
[4].
– Рекреаційний туризм. До оздоровчопізнавальних видів рекреації Волинської
області належать купально-пляжні та прогулянкові послуги (короткочасний відпочинок). Основними природними ресурсами, які забезпечують функціонування цього виду, є мальовничі ландшафти, наявність водних акваторій, придатних для
купання (на території області нараховується 130 річок та 235 озер), сприятливі кліматичні умови.
Для організації курортно-лікувального
туризму важливим є цілющий клімат, лікувальні джерела і грязі (4 типи лікувальних
мінеральних вод, а також ссапропель та
торфові грязі), мальовничі природні й
садово-паркові ландшафти. Найпопулярнішим районом рекреації у Волинській області є Шацькі озера [1].
– Спортивний туризм. На Волині цей
вид туризму набув достатнього поширення. В області налічується чимала кількість
дитячих туристичні установ: Центр туризму, спорту та краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради в м. Луцьку, Обласний Центр туризму та еккурсійтуристичні станції в м. Ковелі, ВолодимиріВолинському, Нововолинську, Голобах,
Ківерцях, якими охоплено 3000 школярів.
Серед напрямків спортивного туризму,
найбільшого розвитку набули: спортивне
орієнтування (змагання проводяться у приміських зонах Луцька, Ковеля, ВолодимираВолинського, Нововолинська); велосипедний туризм (сільські шляхи, створюють
сприятливі умови для велосипедного туризму); водний туризм (передусім, це подорожі
на човнах по ріках Стир, Прип’ять, Вижівка,
Турія, Стохід, Луга, Веселуха, численних
озерах Волині) та пішохідний туризм (туристичні маршрути: «Шляхами козацької
звитяги» (Луцьк – Берестечко, Пляшева);
«Синьоока Волинь» (до озер Світязь, Пісочне, ін.); «Про що мовчать монастирські стіни» (до Загорівського, Святогорського, Почаївського монастирів) та ін. [4].
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– Релігійний туризм. Даний вид туризму
в області має значне поширення. Зокрема,
найпопулярнішими об’єктами релігійного
туризму в області є: Костел Святих Петра і
Павла у Луцьку (1616 р.), Успенський собор, споруджений за Мстислава Ізяславича
(Х ст.) та Василівська церква-ротонда (ХІІІ
ст.) у Володимир-Волинську, Святогірський монастир в с. Зимне (ХІ ст.), каплиця
Св. Текли у Берестечку, Георгіївська церква
(1264 p.) у Любомлі та Петропавлівський
костьол у Олиці (1450 p.; перебудований у
1612 p.), що є найдавнішим римо-като
лицьким храмом Волині [4].
– Діловий туризм. Цей вид туризму у
Волинській області лише починає розвиватись. На даний момент, найбільшими
центрами ділового туризму у області є м.
Луцьк, м. Ковель, м. Нововолинськ, м.
Володимир-Волинськ та м. Горохів. В основному, ділові поїздки здійснюються з метою налагодження партнерських стосунків,
ділових відносин та відкриття філіалів.
Більшу частину ділових туристів становлять громадяни України (понад 70%) [1].
На даний момент, туристична галузь Волинської області перебуває у стані кризи,
тому вкрай необхідно дотримуватись гнучкої державної політики у сфері туризму,
що, в першу чергу, стосується фінансування. При розробці ефективних програм розвитку туризму, та їх дотриманні, Волинська
область може перетворитись на один з найперспективніших туристичних напрямків
Західної України.
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ВЕКТОРИ СПОРІДНЕНОСТІ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО
ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ
Вікторія Колкутіна
Засадничо важливими спільними ознаками літературного та журналістського твору, на наш погляд, виступають оцінний, аксіологічний компонент; категорії предметності, літературознавчого дискурсу та його
структури; родово-жанрові утворення.
Будівельним матеріалом для всіх типів
ЗМІ, літератури та літературознавства було
і залишається слово. Журналіст чи письменник, оперуючи словом, формулює оцінку, стверджує, переконує, маніпулює, впливає, формує свідомість, увиразнює або
спростовує істинність судження. У будьякому разі він впливає на глибину осмислення естетичної свідомості реципієнта,
опосередковано або ж безпосередньо формує його світоглядні засади, художні смаки, аксіологічні пріоритети.
У журналістиці та літературознавстві поліфункціональна семантика слова вимагає
правильного тлумачення. Особливо важлива інтерпретація там, де зміст висловлювання спеціально дещо прихований від прямого трактування, де він зашифрований, сугестивний, символічний. Герменевничний
стиль (С.Квіт) споріднює журналістику та
літературу, в наслідок чого герменевничний
феномен «виступає важливою характеристикою людини, окреслюючи її вроджену
здатність до розуміння» [4, 9].
Герменевтика посприяла і тому, що література поступово трансформувалась у медіа, вона «є медіа, як і інші засоби соціальної комунікації, а тому зв’язок літературознавства і журналістикознавства у цій площині є незаперечним» [1, 6].
Не зважаючи на значний масив дослідженого у журналістиці та літературознавстві, питання їх взаємозв’язку не розглядалися у сучасній науці. Ми простежуємо
низку споріднених аспектів, вивчення яких
збагатять як літературознавство, так і журналістику.

Літературно-критичні та істориколітературознавчі оцінки журналіста, письменника або літературного критика, що
викладені у журнально-газетних статтях,
збірках або ж книгах, залежать від трансформації літературного процесу, від характеру критичних міркувань, літературнокритичних уподобань та сили уяви автора.
Оцінний аспект має індивідуальнонеповторний, суб’єктивний характер. Духовна, емоційна база автора – журналіста,
письменника чи критика – виражається
через естетичну оцінку, естетичне почуття,
за допомогою логіко-понятійних засобів,
яскравих описів-аналогій [2, 11].
Одним із ключових аспектів дослідження художнього, літературно-критичного
чи публіцистичного тексту є усвідомлення його перш за все комунікативної природи, адже апріорі такий текст передбачає, як мінімум, двох співбесідників: з
одного боку, читача, з іншого – письменника, літературного критика, журналіста.
Виступаючи знавцем літератури, власний
дослідницький інтерес, свої міркування,
уподобання митець адресує читачеві,
який обов’язково передбачається, тому
що такий текст не існує автономно, він у
своїй ґенезі спирається на читацьку присутність. Таким чином, як основні елементи художнього та публіцистичного
твору виокремлюються комунікація та
діалог, котрий диференціюється на діалог
критика з читачем; діалог автора розвідки з тим письменником, якого він досліджує; діалог реципієнта з досліджуваним
критиком митцем. Тут літературний критик виступає посередником: «Посередники – це всі ті, хто, не маючи безпосереднього відношення до процесу творіння художнього комунікату, втручається в
процес його циркуляції, займаючи місце
між комунікатором та потенційним ре79
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ципієнтом з метою полегшення процесу
комунікації. Функція посередника – утилітарна, тобто, він покликаний сприяти
скороченню та подоланню дистанції та її
отримувачем, створити інтерпретаційний клімат» [3, 61].
З’ясування вказаного аспекту порушить
виникнення проблеми співвідношення /
зіставлення художнього тексту та особи
критика чи журналіста як гіпотетичного,
передбачуваного читача, котрий не тільки
аналізує, уособлює, а й перебуває поза
межами цього тексту. У результаті таких
«читацьких» спостережень узагальнюються його думки та відбувається формування
рецептивних ресурсів тексту та психологічного ферменту його сприйняття (праці
О.Потебні, Л.Виготського, Ігнатенко М.,
Г. Клочека, О. Червінської).
Письменник чи журналіст має усвідомлювати, що його художній твір або ж розвідка – це те русло, яке спрямовує творчовідтворювальну уяву читача, його інтелектуальні операції, навіює йому певні емоційні стани, естетичне сприймання, задає
структуру літературно-критичного дискурсу. Тому він має так побудувати свій
дискурс, щоб у його структурі відбилася
певна оцінна стратегія, спрямовуюча сила
сюжетно-фабульних конструкцій, поетикальні виміри, лінгво-стилістичні засоби
вираження критичних оцінок і суджень,
рецептивно-риторичні аспекти літерат ур
но-критичних текстів.
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Комплексні родово-жанрові сполучення,
що функціонують в журналістиці та літературі, знаходять різноманітну модифікацію
переважно у публіцистичних виявах – есе,
літературний портрет, нарис, «біо
графіясвітогляд». Ця система жанрів будується за
конструктивним принципом аналогії, водночас кожен із них набуває рис, різновидів
та стильової домінанти залежно від проблематики, полемічної спрямованості, знову ж
таки – оцінних суджень, пафосу, критеріїв.
Як бачимо, журналістика та літературознавство, попри власні існуючі індивідуальні принципи, засади і методи, попри, безмовно, онтологічну розмежованість, мають
суголосні дотики-перехрестя, спрямовані
на глибоке розуміння мистецтва, на бажання збагнути творчу особистість, митцядеміурга. Така свого роду взаємодія, такий
універсалізм сприятиме, на наш погляд, на
краще засвоєння Слова, його краси і магії.
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