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An infrastructure development of airports 
except machinery and equipment modern-
ization needs modernization, changes or re-
build existing structures and construction 
new buildings. Structures that completely 
satisfy the demanding requirements of build-
ings of modern airports are composite struc-
tures that are a combination of steel space 
trusses, steel cables or bars and slabs that 
used for not only cover or protect from ag-
gressive external factors, rain, snow and other 
atmospheric influences but also used as bear-
ing element. The slab for composite construc-
tion can be made from concrete, glass, plastic 
and other modern materials, choice material 
depends on building function.

These composite structures have been de-
signed by the authors and have been patented. 
They were called Steel and Concrete Com-
posite Cable Space Frames.

Novelty of the steel and concrete compos-
ite cable space frames lies in effective appli-
cation properties of materials [1]. The steel 
and concrete composite cable space frames 
as noted earlier consists of the three differ-
ent kinds of structural elements: slabs, steel 
space trusses and steel cables. The steel 
space trusses are made of segments of steel 
tubes or rods. The slabs are used as the top 
chords, steel space trusses are used as diago-
nals and steel cables or bars are used as flex-
ible bottom chords. The diagonals and slab 
create space module that is main element of 
the composite steel and concrete grid-cable 
construction. The steel and concrete com-
posite cable space frames are assembled on 
construction site from space modules and 
the flexible chords. The structural members 

are routinely joined at Node 1 and Node 2 by 
bolted connections but sometimes in spe-
cific case can be joined by welded connec-
tions. Choice of a connection type are rou-
tinely depend on buildings function, their 
span and shape but preference is given to 
bolted connections because they are rela-
tively easy to assemble, maintain, and they 
are able to carry the high loads that typically 
appear in structural members of civil struc-
tures. The steel and concrete composite ca-
ble space frames have various shapes and 
contours. Curvature of the composite steel 
and concrete composite cable space frames 
is achieved by the segments length changing 
of the bottom flexible chord. The space 
modules are used for assembly various struc-
tures including flat double-layer grids, sin-
gle-span shells and other. Distances that are 
covered with these structures reaches 200 m. 
The steel and concrete composite cable space 
frames may also be used to assembly cantile-
ver covers for small-span areas. In general, 
the curvature of the composite steel and 
concrete grid-cable shell depends on con-
strains. If the structure is fixed or pinned 
from both side the angle α is limited [3].

Production of space modules can be per-
formed in the plants that produce steel 
building structures, and other plants that 
have the equipment for processing steel and 
concrete casting of products. Technologies 
of processing, assembly, welding, loading 
and unloading of steel structural member 
of the composite steel and concrete grid-
cable constructions are similar to the tech-
nology of production of conventional steel 
structures and concrete structures. Manu-

A SOLUTION OF CONSTRUCTION PROBLEM  
OF LONG-SPAN CIVIL STRUCTURE BY INTRODUCTION 
STEEL AND CONCRETE COMPOSITE CABLE SPACE FRAMES

Gasii G.M.
PoltNTU

Keywords: composite, buildings, structures, trusses.
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facturing technology of the steel and con-
crete composite cable space frames is di-
vided into two separate processes: fabrica-
tion of a steel lattice (frame) and the mak-
ing of slab. Construction of the steel and 
concrete composite cable space frames is 
perform by the methods described in [4].

Conclusions. The steel and concrete com-
posite cable space frames are the new kind of 
large-span structures, which have significant 
advantages; in particular, they are lighter and 
have lower complexity of manufacturing and 
assembly than analogues. The steel and con-
crete composite cable space frames consist of 
bottom flexible chords and space modules, 
which combine slabs and rods made from 
steel tubes. This structural concept makes it 
possible to save materials due to the rational 
using of them. The conclusion that this type 
of constructions is reliable and efficient in 
exploitation, allows to save materials was 
made based on experimental, theoretical and 
analytical studies and the stress-strain state 
numerically investigation.

In conclusion, it should be noted that the 
steel and concrete composite cable space frames 
have different forms and shapes. This allows to 
use structures successfully in construction of 
buildings and airports of structures.
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Земельные ресурсы распределены рав-
номерно по всей нашей планете, однако 
их качество совершенно разнится. Это 
приводит к самым неожиданным послед-
ствиям. Каждый год, каждый житель зем-
ли требует 3000 квадратных метров тер-
ритории для выращивания продуктов 
питания и 7000 метров квадратных для 
жизни. Поэтому проблему продоволь-
ствия можно решить лишь при комплекс-
ном подходе к освоению, защите и ис-
пользованию плодородных земель, где 
одну из важных ролей играет экологиче-
ский мониторинг.

Что касается Пензенской области, то в 
ней земли сельскохозяйственного назна-
чения составляют 70,9% от общей площа-
ди, тогда как по стране этот показатель 
составляет 22,7%. Это свидетельствует, о 
том, что область является одним из веду-
щих сельскохозяйственных регионов. 
Земли лесного фонда в РФ составляют 
65,6%. В Пензенской области лесной фонд 
занимает 22,2%, что связано с большой 
распаханностью земель (70%). Остальные 
показатели по Пензенской области варьи-
руют в пределах общероссийских. [4]. Од-
нако климатические условия, нерацио-
нальное использование земель и прочие 
особенности природной среды создают 
проблемы, которые может успешно ре-
шить экологический мониторинг.

Рассмотрим результаты мониторинга 
атмосферного воздуха, водно-ресурсного 
потенциала и земельного фонда Пензен-
ской области. 

При проведении экологический монито-
ринга атмосферного воздуха Пензенской 
области в 2015 году было обнаружено 9 
вредных примесей, таких как диоксид серы, 
диоксид и оксид азота, оксид углерода, фор-
мальдегид, фенол, сероводород, хлорид во-
дорода, различные взвешенные вещества.

Степень загрязнения атмосферного воз-
духа оценивается посредством безразмер-
ной величины, называемой индексом за-
грязнения атмосферы (ИЗА), который 
представляет собой комплексный индекс 
загрязнения атмосферы, учитывающий 
несколько примесей. Величина ИЗА рас-
считывается по значениям среднегодовых 
концентраций. Поэтому этот показатель 
характеризует уровень хронического, 
длительного загрязнения воздуха. [5]. В 
связи с тем, что в городах проводится 
определение различного количества при-
месей принято рассчитывать ИЗА по пяти 
веществам, вносящим наибольший вклад 
в загрязнение атмосферы. В соответствии 
с существующими методами оценки уро-
вень загрязнения считается: - низким, 
если ИЗА ниже 5, - повышенным при ИЗА 
от 5 до 6, - высоким при ИЗА от 7 до 13, - 
очень высоким при ИЗА больше 13. [3].

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Кузнецова П.
Студенка Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства, г. Пенза
Поршакова А.Н.
К.э.н., доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право», Пензенского 
государственного университета архитектуры и строительства, г. Пенза Пензенской 
области

Ключевые слова: ресурсы, мониторинг, загрязнение, анализ, эрозия, почва, индекс 
загрязнения атмосферы, санитарно-защитная зона.

Keywords: resources, air monitoring, pollution, analysis, erosion, soil, air pollution index, 
a sanitary protection zone.
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Уровень загрязнения атмосферного воз-
духа представлен на рис.1.

В 2015 году в воздушный бассейн Пен-
зенской области от 16197 стационарных 
источников, имеющихся у 298 предпри-
ятий (юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей), подлежащих 
учету, поступило 38,9 тыс. т загрязняю-
щих веществ (на 16,1% больше, чем в 
2014 г.). Объем выбросов твердых ве-
ществ увеличился на 38,1% (на 3,4 тыс. 
т), газообразных и жидких – на 8,1% (на 
2,0 тыс. т).  

На очистные сооружения предприятий 
поступило 332,6 тыс. т загрязняющих ве-
ществ или 92,0% от общего количества 
отходящих от всех стационарных источ-
ников, 28,7 тыс. т (8,0%) были выброшены 
в атмосферу без очистки. Уровень улавли-
вания поступивших на очистку выбросов 
составил 97,0%, а уровень утилизации 
уловленных веществ – 98,8% (соответ-
ствующие показатели 2014 г. –  97,0% и 
96,4%). В 2015 году предприятиями и ор-
ганизациями области выполнено 7 меро-
приятий по уменьшению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу на сум-
му 1,4 млн. рублей. Реализация мероприя-
тий позволила сократить количество 
выбрасываемых в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ на 7,6 т. [2].

Пензенская область обладает богатым 
водно-ресурсным потенциалом, который 
слагается из речного стока, вод, накоплен-
ных в прудах и водохранилищах, вод, на-
копленных в природных водоемах (озе-
рах) и подземных вод.

На сегодняшний день на территории 
Пензенской области активно используют-
ся ресурсы подземных вод.

Суммарный водоотбор на участках с 
утвержденными запасами в отчетном году 
составил 35,25 тыс.м3/сут, что на 7,63 тыс.м3/
сут больше чем в 2015 году. При этом, на 
хозяйственно-питьевые нужды использует-
ся – 18,11 тыс.м3/сут, на производственно-
технические – 12,90 тыс.м3/сут, потери со-
ставляют 4,23 тыс.м3/сут. Эксплуатация ме-
сторождений проводится в соответствии с 
рекомендациями государственной комис-
сией по освоению запасов подземных вод.

Суммарный водоотбор подземных вод в 
2016 году по Пензенской области составил 
96,12 тыс.м3/сут, что больше чем в 2015 
году (82,95 тыс.м3/сут) на 13,17 тыс.м3/сут. 
Из этого количества было использовано 
– 88,56 тыс.м3/сут (92,1%), из них 61,958 
тыс.м3/сут (64,5%) для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, 26,605 тыс.м3/
сут (27,7%) – на производственно-
технические нужды, потери составили – 
7,56 тыс.м3/сут (7,9%). [2].

Рисунок 1 – Уровень загрязнения атмосферы г. Пенза  за период 2008-2015 гг. (по ИЗА)
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Таким образом, мы видим, что водопо-
требление с 2015 по 2016 год значительно 
возросло, при этом большая часть водных 
ресурсов расходуется на питьевое и 
хозяйственно-бытовое водоснабжение.

На сегодняшний день в Пензенской об-
ласти снижается плодородие почв и ухуд-
шается состояния земель. Результатами 
такого влияния стали процессы опустыни-
вания, засоленности и каменистости зе-
мель, водной и ветровой эрозии почв, под-
топления, переувлажнения и заболачива-
ния территорий, ухудшения агрохимиче-
ских, агрофизических и биологических 
свойств почв, отсутствия современного го-
сударственного банка информационных 
ресурсов по плодородию почв и системы 
государственного информационного обе-
спечения в сфере состояния земельных 
ресурсов и ряд других факторов. [4].

Анализ почвы Пензенской области по 
основным показателям с 2014 по 2016 
годы приведён в табл. 1.

Благодаря результатам анализа, можно 
выявить, что в Пензенской области за пе-
риод с 2014 по 2016 гг. экологические по-
казатели значительно улучшились и ста-
билизировались, но тем не менее стоит 
дальше и строже проводить ряд плановых 
и внеплановых проверок с целью профи-
лактики и выявления нарушений.

В рамках осуществления государствен-
ного земельного надзора на территории 
Пензенской области служащими Управле-
ния Россельхознадзора по Пензенской об-
ласти в 2016 году проведено 800 надзор-

ных мероприятий, в том числе: 472 плано-
вых проверки, 217 внеплановых проверок, 
111 административных расследований. За 
указанный период проконтролировано 
452,9 тыс. га земель сельскохозяйственно-
го назначения. Инспекторами отдела го-
сударственного земельного надзора на 
территории Пензенской области за 12 ме-
сяцев 2016 года выявлено 348 нарушений 
законодательства РФ на общей площади 
более 110 тысяч гектар. По фактам выяв-
ленных нарушений составлено 345 адми-
нистративных протоколов, из них 39% 
составлено в отношении юридических 
лиц, 32% в отношении должностных лиц, 
29% в отношении граждан.  В 2016 году в 
отношении органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 
на территории Пензенской области было 
проведено 60 контрольно-надзорных ме-
роприятий, выявлено 19 нарушений, к 
административной ответственности при-
влечено 13 должностных и 7 юридических 
лиц, сумма наложенных штрафных санк-
ций составила 381,3 тысяч рублей. [2].

Таким образом, мы видим, что монито-
ринг охватывает всевозможные сферы на-
блюдения за природными ресурсами на 
различных уровнях. Благодаря экологиче-
скому мониторингу становится возмож-
ным составить нормативы качества при-
родной среды; получить полные данные о 
состоянии окружающей среды; проин-
формировать население об экологическом 
положении; выявить источники загрязне-
ния; оценить эффективность проводимых 

Таблица 1 
Результаты социально-гигиенического мониторинга Пензенской области с 2014 по 2016 гг.

№ 
п/п

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Динамика

1 Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям (%)

2,2 5,2 6,8

2 Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям (%)

8,5 13,1 9,0  

3 Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
паразитологическим показателям (%)  

3,5 4,1 3,3
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природоохранных мероприятий. С целью 
улучшения качества проводимого мони-
торинга предлагается выделить и обору-
довать санитарно-защитные зоны вокруг 
родников и водоёмов Пензенской обла-
сти; привлечь инвестиции, направленные 
на повышение плодородия почв, разви-
вать мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения; стимулировать 
улучшения использования земельных уго-
дий; ужесточить контроль за промышлен-
ными предприятиями, которые оказыва-
ют неблагоприятное влияние на состоя-
ние атмосферного воздуха.

Список литературы
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Очищення води від неорганічних спо-
лук нітрогену, зокрема, аміаку, є складною 
проблемою, яка вирішується, головним 
чином, в результаті біологічних процесів 
нітри- і денітрифікації. Класична схема 
такого очищення включає три ступені: 
окиснення амонію до нітриту (нітрита-
ція); окиснення нітриту до нітрату (нітра-
тація); відновлення нітрату до молекуляр-
ного азоту (денітрифікаця).

Перші два ступені здійснюються спо-
чатку автотрофними мікроорганізмами 
(роду Nitrosomonas та ін.), потім авто-
трофними ж бактеріями (роду Nitrobacter 
та ін.) при інтенсивній аерації та подачі 
СО2 (для нарощування біомаси), а у тре-
тьому ступені задіюються різноманітні 
мікроорганізми (родів Pseudomonas, 
Flavohacterium, Bacillus, Corynebacterium 
тощо), які в анаеробних умовах при інтен-
сивному перемішуванні та при наявності 
легкодоступних органічних сполук, на-
приклад, метанолу, відновлюють нітрати 
до вільного азоту, що у газовому стані по-
кидає воду і надходить в атмосферу [1].

Останнім часом, завдяки відкриттю так 
званого ANAMMOX-процесу (Anaerobic 
Ammonia Oxidation) з’явилася можливість 
значно спростити і здешевити біологічне 
очищення води від амонійного азоту [2].

На основі ANAMMOX-бактерій запро-
поновано ряд технологічних схем: 
SHARON (Single reactor High activity 
Ammonia Removal Over Nitrite), CANON 

(Completely Autotrophic Nitrogen Removal 
Over Nitrite), BABE (Bio Augmentation 
Batch Enchanced), OLAND (Oxygen-Limited 
Autotrophic Nitrification-Denitrifiaction) та 
інші [2, 3, 4].

Відомі способи здійснюються активним 
мулом, збагаченим нітрифікуючими бактері-
ями, при постійному контролі відбору мулу 
таким чином, щоб гідравлічний час перебу-
вання стічних вод в очисній споруді був 
меншим від віку мулу (the Sludge Retention 
Time), та ANAMMOX-бакте рі ями.

 Процеси аеробної нітритації та анае-
робної ANMMOX-стадії відбуваються з 
усією стічною водою в одному і тому ж 
реакторі, де на твердих носіях іммобілізу-
ються як нітрифікуюючі мікроорганізми 
(у верхніх шарах біоплівки), так і денітри-
фікуючі бактерії (у глибинних, внутрішніх 
шарах біоплівки), або послідовно у двох 
різних біореакторах – аеробному нітрифі-
каторі та наступному денітрифікаційному 
реакторі [2, 3, 4].

Загальним і дуже суттєвим недоліком 
описаних вище способів є необхідність 
безперервно, ретельно і чітко контролю-
вати концентрацію нітритів, що утворю-
ються при нітрифікації, з тим, щоб під-
тримувати стехіометрію наступного 
ANAMMOX-процесу, тобто, щоб цих ні-
тритів утворилося якраз стільки, скільки 
потрібно для анаеробного окислення 
ними того амонію, що залишився у стіч-
ній воді без змін.

ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 
ВІД АМОНІЙНОГО НІТРОГЕНУ

Мохнач Ю.С.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: біотехнологія, екологія, очищення стічних вод, нітрифікація, дені-
трифікація, ANAMMOX, активний мул.

Keywords: biotechnology, ecology, wastewater treatment, nitrification, denitrification, 
ANAMMOX, active sludge.
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З цією метою застосовуються засоби ви-
мірювання та контролю певних параме-
трів (аерації, рН, температури), концен-
трації NH4

+, NO2
–, NO3

– тощо. Так, напри-
клад, вдаються до підвищення рН (до 
7,2)  – додають в певний момент луг або 
стічні води, що містять бікарбонат для 
пригнічення нітрифікації тощо. Все це 
суттєво ускладнює процес і вимагає для 
його обслуговування висококваліфікова-
ного персоналу.

Загальновідомо, що хімічний склад 
будь-яких (промислових, сільськогоспо-
дарських, побутових і т.д.) стічних вод 
безперервно і хаотично (непередбачува-
но) коливається, у тому числі і за таким 
показником, як концентрація амонію у 
цих водах. Тому дуже важко (а практично 
неможливо) настільки точно контролюва-
ти мікробний аеробний процес, щоби рів-
но половина (чи точно визначена частина) 
амонію окислилася, а друга половина/час-
тина залишилася в стічній воді без змін, з 
тим, щоби на наступній – анаеробній – 
стадії денітрифікуючі ANAMMOX-
бактерії здійснили реакцію із переходом 
вільного азоту з води в атмосферу. 

В основу розробленої технології постав-
лено задачу вдосконалення способу очи-
щення стічних вод за рахунок розподілення 
вхідного потоку стічних вод, що містять 
аміачний азот, на два потоки у певному спів-
відношенні за допомогою паралельного роз-
ташування аеробного біореактору з нітри-
фікуючими бактеріями та анаеробного біо-
реактору з гетеротрофними анаеробними 
бактеріями та подальшим об’єднанням цих 
потоків в один і обробку його в біореакторі 
населеним ANAMMOX-бактеріями.

Поставлена задача вирішується в ході 
двостадійної біологічної очистки у біоре-
акторах за допомогою розділення вхідних 
стічних вод на два регулярні потоки у пев-
ному, заданому співвідношенні (напри-
клад, 1:1 чи 4:5), причому перший потік 
поступає в аеробний біореактор, де за до-
помогою розпилювачів повітря відбуваєть-
ся аерація амонію нітрифікуючими бакте-
ріями, іммобілізованими на носіях типу 

«ВІЯ». Другий потік поступає в анаероб-
ний біореактор і очищається від органіч-
них сполук-забруднень води анаеробними 
гетеротрофними бактеріями, іммобілізо-
ваними на носії «ВІЯ». При цьому будь-
яких змін з присутнім у воді амонійним 
азотом не відбувається. Далі ці два потоки 
знову об’єднуються і поступають в анае-
робний ANAMMOX-реактор, де відбува-
ється окислення амонію, що без перешкод і 
змін пройшов через анаеробний біореак-
тор, нітритом (чи нітратом), що утворився 
в біореакторі-нітрифікаторі, з утворенням 
вільного газу азоту (N2), що покидає воду.

Такий спосіб не потребує жодного регу-
лювання параметрів процесу, не боїться 
часових змін концентрації амонію у стіч-
них водах, бо співвідношення кількості 
нітритів, що утворюються у першому, ае-
робному біореакторі, до залишкової кіль-
кості амонію, що транзитом проходить 
через другий, анаеробний біореактор, за-
вжди абсолютно точно відповідає співвід-
ношенню кількості стічної води, що роз-
поділяється на перший і другий потік.

Таким чином, у запропонованому спо-
собі повністю відпадає необхідність по-
точного аналізу концентрації амонію і ні-
тритів у вхідній воді та в процесі її очи-
щення, постійного контролю та регулю-
вання рН, аерації тощо. Для попередження 
вимивання з реакторів біомаси специфіч-
ної, адаптованої мікробіоти (в першому 
біореакторі – автотрофних нітрифікато-
рів, у другому – гетеротрофних анаероб-
них мікроорганізмів, у третьому – 
ANAMMOX-бактерій), у кожному з біо-
реакторів змонтовано регулярний фіксо-
ваний носій, наприклад, типу «ВІЯ», для 
іммобілізації мікроорганізмів.
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На сьогоднішній день найбільш роз-
винутою галуззю в Україні є тваринни-
цтво. Внутрішні хвороби тварин на сьо-
годні займають більшу частку від усіх 
захворювань. Вони виникають внаслі-
док порушення умов утримання тварин, 
а також неправильної чи незбалансова-
ної їх годівлі [1]. Найважливішою озна-
кою якості продуктів є показники їх 
безпечності для споживача, зокрема, це 
відсутність у продукції збудників інфек-
ційних хвороб. Якщо для попередження 
вірусних захворювань проводять вакци-
націю , то для боротьби з бактеріальни-
ми інфекціями, особливо захворюван-
нями незаразного характеру, що викли-
кані умовно-патогенною мікрофлорою, 
застосовують засоби хіміотерапії, а саме, 
антибіотики [2]. 

Однак, за останні роки ефективність 
багатьох широко відомих антимікробних 
препаратів дуже знизилась через широке 
розповсюдження антибіотикостійких 
штамів мікроорганізмів [3,4]. До того ж, 
зазвичай, опірність мікроорганізмів но-
сить полірезистентний характер [5].

 Антибіотики фторхінолонового ряду 
набули широкої популярності серед прак-
тичних ветеринарних лікарів при лікуван-
ні незаразних захворювань бактеріальної 
етіології. Фторхінолони – це високоактив-
ні синтетичні хіміотерапевтичні засоби 
широкого спектру антибактеріальної дії, 
що характеризуються добрими фармако-
кінетичними властивостями, високою біо-
доступністю та високим ступенем про-
никнення в тканини та клітини макроор-

ганізму [6,7]. Розвиток резистентності мі-
кроорганізмів до дії фторхінолонів 
проходить значно повільніше, ніж до ан-
тибіотиків інших груп, і виникає в осно-
вному внаслідок генних мутацій у хромо-
сомах бактерій [8]. Відсутні також дані 
щодо ензимної інактивації фторхінолонів 
бактеріями. Для антибіотиків цієї групи 
не характерна перехресна резистентність 
з іншими класами антибіотиків [9].

Бронхопневмонія телят є однією з голо-
вних проблем ветеринарної медицини, 
яка приносить значні економічні втрати, 
пов’язані зі зниженням м’ясної та молоч-
ної продуктивності, зменшенням відтво-
рення стада і загибеллю молодняка вели-
кої рогатої худоби [10,11]. 

За даними ряду авторів [12,13] при тра-
диційній технології ведення тваринни-
цтва катаральна бронхопневмонія складає 
19,6-33,3%, при промисловій – до 50-60 % 
з усіх випадків захворювань телят. Заги-
бель телят при даній патології складає від 
11-35 до 70 % [14,15]. В окремих господар-
ствах, як стверджують дослідники [10,16], 
ураження молодняка великої рогатої ху-
доби бронхопневмонією коливається від 
50 до 90 %.

Даноксан–25 – належить до антибіоти-
ків фторхінолонового ряду (табл.1). Анти-
біотик не має природних аналогів, оскіль-
ки виготовлений шляхом штучного син-
тезу, а отже ще не зафіксовано звикання 
до нього патогенних мікроорганізмів.

Як видно з даних таблиці 4, загальний 
білок у крові тварин 2-х груп після ліку-
вання мав тенденцію до зниження і стано-

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО АНТИМІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ 
НА ОСНОВІ ДАНОФЛОКСАЦИНУ

Бодня О.В
Студентка 6 курсу ф-ту Біотехнології і біотехніки Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
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вив 76,4±1,7 г/л та 84,9±1,2 г/л, відповідно. 
Кількість альбумінів збільшилась у два 
рази і становила у тварин першої групи 
28,7±1,1  %. Кількість глобулінів знизи-
лась, та не мала вірогідної різниці порів-
няно із показниками крові тварин після 
проведеного лікування.

Таким чином, результати проведення 
біохімічних досліджень препарату 
ДАНОКСАН-25 (розчин для ін’єкцій) ви-
робництва «БІОТЕСТЛАБ», Україна, свід-
чать про терапевтичну ефективність ан-
тимікробного препарату при лікуванні 
телят за бронхопневмонії.
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Таблиця 1  
Біохімічні показники крові телят до та після лікування 

Показники Телята групи №1 р< Телята групи №2 р<
до 
лікування

після 
лікування

до
лікування

після
лікування

Загальний білок, г/л 96,9±2,6 76,4±1,7 0,001 98,9±3,2 84,9±1,2 0,01

Альбуміни, % 14,8±3,9 28,7±1,1 0,02 15,4±3,2 20,6±0,8 0,2

α-глобуліни, % 30,7±3,3 20,7±0,8 0,05 35,7±4,2 24,2±1,3 0,05

β-глобуліни, % 28,9±2,6 11,9±0,6 0,001 31,4±3,2 20,7±1,5 0,05

γ-глобуліни, % 22,5±0,4 15,1±0,7 0,001 16,4±1,9 19,4±0,8 0,2

р< порівняно тварин до лікування та після
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Ефективне очищення антитіл від супут-
ніх білків сироватки крові є необхідним 
етапом при виробництві антитіл з задани-
ми властивостями: титром, рівнем специ-
фічності та афінності. Вилучення і очи-
щення антитіл може бути досягнуто за 
допомогою цілого ряду методик на основі 
конкретних фізико-хімічних властивос-
тей імуноглобулінів, таких як розмір, роз-
чинність, заряд, гідрофобність та спорід-
неність зв’язування [1, 2].

Афінна хроматографія є найбільш широ-
ко використовуваним методом виділення 
антитіл. За останні десятиліття були розро-
блені методики, пов’язані з ідентифікацією 
та створенням нових лігандів і матриць для 
іммобілізації. Процедури виділення антитіл 
оптимізують в залежності від класу або під-
класу імуноглобулінів та їх здатності роз-
пізнавати іммобілізований ліганд [3].

Найбільш уживані ліганди за походжен-
ням поділяють на біоспецифічні та псев-
добіоспецифічні. До біоспецифічних лі-
гандів належать речовини, отримані з 
природних джерел. Це можуть бути бак-
теріальні рецептори (протеїни А і G), лек-
тини, специфічні антигени та анти-
антитіла. Використання протеїну А є 
стандартним підходом для виділення іму-
ноглобулінів класу G. Стафілококовий бі-
лок А має п’ять Ig-зв’язуючих доменів, які 

зв’язуються з Fc-фрагментом молекули 
IgG. У промислових масштабах викорис-
товують як нативний, так і рекомбінант-
ний протеїн А. У порівнянні з іншими лі-
гандами даний білок має багато переваг, 
включаючи високу специфічність та про-
дуктивність [3, 4, 5].

Стрептококовий білок G має подібні до 
протеїну А властивості – він зв’язується з 
Fc-фрагментом молекули IgG і має низьку 
спорідненість до Fab-фрагменту. Протеїн 
G здатен зв’язувати деякі баластні білки, 
присутні у сироватці крові, що призво-
дить до зниження ефективності хромато-
графічного очищення. Протеїн G має по-
рівняно меншу спорідненість до IgG і є 
менш стабільним під час проведення ви-
робничих стадій у жорстких умовах. Не-
зважаючи на недоліки, протеїн G має ши-
роке використання у промисловому ви-
робництві антитіл [3, 6].

Потреба у лігандах, специфічних до Fab-
фрагментів, стала причиною пошуку ін-
ших бактеріальних білків. Так, був іденти-
фікований білок L, виділений з 
Peptostreptococcus magnus. Він специфіч-
но зв’язується з легким κ-ланцюгом іму-
ноглобулінів класу G, M, D і E [7].

Імуноглобуліни як глікопротеїни мо-
жуть зв’язуватися з лектинами, тому лек-
тини розглядаються у якості лігандів для 
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афінної очистки глікозильованих IgG, IgA, 
IgD та IgM у випадках, коли виділення 
антитіл за допомогою протеїнів А чи G є 
недоступним [8].

Антиген-специфічні антитіла можуть 
бути отримані шляхом зв’язування їх із 
іммобілізованими на матриці антигенами. 
З цією метою використовують як цілі мо-
лекули антигену, так і окремі епітопи. Це 
один з класичних способів виділення ви-
сокоспецифічних антитіл [9].

У якості лігандів також іноді викорис-
товують антитіла, специфічні до отриму-
ваних імуноглобулінів. Сучасні розробки 
привели до появи монодоменних верблю-
дових антитіл, що складаються лише з од-
ного домену Н-ланцюга. Вони мають три 
повноцінні ділянки для зв’язування анти-
тіл [2].

Біоспецифічні ліганди є найбільш ужи-
ваними в етапах виділення та очищення 
антитіл, проте вони не забезпечують опти-
мального рішення з точки зору витрат на 
виробництво [1]. Це зумовлює триваючі 
до цього часу пошуки альтернативних лі-
гандів з поліпшеними можливостями.

Псевдобіоспецифічні ліганди використо-
вують властивості імуноглобулінів на моле-
кулярному рівні, такі як гідрофобність і тіо-
фільність. Такі ліганди мають низку переваг: 
дешевизну, надійність, стабільність, меншу 
токсичність, конструктивну простоту та 
стійкість до суворих умов стерилізації. Спо-
рідненість подібних лігандів до антитіл 
нижча у порівнянні із біоспецифічними, 
проте афінність зв’язу вання є достатньою, 
щоб забезпечити високу селективність. Ви-
ділення та очищення імуноглобулінів з ви-
користанням псевдобіоспецифічних ліган-
дів найчастіше поєднують з іншими метода-
ми очищення [2, 10].

Стадія вилучення й очищення антитіл 
із сироватки крові коштує до 50-80% від 
загальної суми витрат на виробництво 
[2]. Тому сучасні розробки направлені на 
створення синтетичних лігандів і спосо-
бів очищення з високою пропускною здат-
ністю, що забезпечить альтернативу існу-
ючим методам.
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На сьогодні все більше уваги приділя-
ється особистісному підходові до студента 
з метою якомога повнішої реалізації по-
тенціалу кожного, особливо актуальним 
постає завдання врахування у навчально-
виховній роботі впливу тривожності на 
пізнавальну діяльність студентів у ВНЗ. 
Це є доволі важливим не лише для науко-
вого дослідження, для педагогів, але й для 
кожної окремої особистості. Розуміння 
негативного впливу тривожності під час 
пізнавальної діяльності, вміння корекції 
тривожності, її подолання важливо при 
підготовці студентів до екзаменів, олімпі-
ад, конкурсів, змагань тощо є надзвичай-
но актуальним [5].

Пізнавальна діяльність студентів про-
являється, насамперед, через емоційну 
сферу. Життя студентів у ВНЗ значно за-
лежить від стану її емоційної сфери. Про-
явом підвищеного емоційного стану є 
тривожність.

У психолого-педагогічній літературі на-
ведені різні тлумачення поняття «тривож-
ність», а саме:  індивідуальна власти-
вість особи, риса характеру, що проявля-

ється схильністю до надмірного хвилю-
вання, стану тривоги у ситуаціях, які 
загрожують, на думку цієї особи, непри-
ємностями, невдачами тощо [9]; стан за-
непокоєння, який забезпечує мобілізацію 
ресурсів організму й психіки для адапта-
ції та подолання можливої небезпечної 
ситуації [10]; як складний психологічний 
феномен, що включає когнітивний, емо-
ційний та операційний компоненти при 
домінуванні емоційного [6].

За допомогою аналізу наукових джерел 
з проблеми дослідження [1; 4; 11; 12] було 
встановлено, що тривожність проявля-
ється через різноманітний емоційний 
стан людей, які знаходяться в однакових 
умовах, і пояснюється особливостями 
психічної діяльності кожного індивіда, 
його темпераментом та змістом тієї ін-
формації, яка надходить до головного 
мозку. Певні емоційні стани зазвичай є 
типовими для окремої людини і є відо-
браженням особистісних особливостей. 
Виникнення та закріплення тривожності 
як усталеної властивості особистості 
пов’язані з незадоволенням провідних 
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потреб людини, які набувають гіпертро-
фованого характеру. Проте під впливом 
певних факторів характер емоції людини 
може варіювати у значному діапазоні і 
кожній особистості притаманні всі від-
тінки емоційних станів.

Характер емоцій, а також їхній прояв, 
залежать від багатьох обставин. Зазвичай 
негативні емоції сигналізують про не-
сприятливі впливи на організм або про 
порушення фізіологічних процесів у ньо-
му, тоді як позитивні емоції вказують на 
задоволення потреб і на те, що організм 
знаходиться в сприятливих умовах, які 
задовольняють його гомеостатичні реак-
ції [11].

Дослідження вчених (М.  Ф. Фролов, 
П.  В. Симонов та ін.) з закономірностей 
змін ефективності пізнавальної діяльнос-
ті людини при збільшенні психоемоційно-
го напруження, виявили, що помірне пси-
хоемоційне напруження підвищує ефек-
тивність діяльності, зменшує кількість 
помилок. П. В. Симонов пояснює це тим, 
що «виникнення емоційного напруження 
супроводжується переходом до інших, 
ніж у спокійному стані, форм поведінки, 
механізмів оцінки зовнішніх сигналів і 
реагування на них за принципом домінан-
ти О. О. Ухтомського» [7, 16].   Тобто для 
емоційно збудженого мозку властивий пе-
рехід до генералізованого домінантного 
реагування. Проте в міру подальшого 
зростання психоемоційного напруження 
знову змінюється характер діяльності, зо-
крема погіршується увага, ще більше по-
силюється тривожність.

Ученими Б. І. Кочубей, Є. В. Новіковою 
та А.  М.  Прихожан експериментально 
встановлено, що тривожність чинить де-
структивний вплив на результати пізна-
вальної діяльності людини [2; 6]. В. В. Су-
ворова у своїй праці обґрунтувала залеж-
ність ефективності пізнавальної діяльнос-
ті людини від рівня тривожності, оскільки 
тривожні особи підлягають стресогенним 
факторам [8]. У стресових ситуаціях важ-
ливого значення набуває емоційна стій-
кість, яка забезпечує успішне досягнення 

мети, сталість психічних та рухових функ-
цій, правильне співвідношення позитив-
них дій індивіда у спокійному та емоцій-
них станах.

Для виявлення індивідуальних характе-
ристик пізнавальної діяльності студентів 
під час навчання у ВНЗ за допомогою спе-
ціальних методик було залучено 152 сту-
денти Київського університету імені Бо-
риса Грінченка.

Для виявлення індивідуальних харак-
теристик пізнавальної діяльності сту-
дентів нами було використано такі мето-
дики [3; 5]:

Методика 1. Дослідження просторових 
об’єктів методом хронометрії розумових 
дій (за методикою Шепарда). Методика 
використовується для визначення розу-
мових здібностей людини, а також осо-
бливостей її репродуктивного мислення 
на основі сприймання нею просторових 
ознак об’єктів.

Методика 2. Оцінка працездатності лю-
дини при виконанні роботи, яка потребує 
уваги методом «коректурної проби з літе-
рами». Методика використовується для 
виявлення стійкості уваги студентів при 
виконанні одноманітної роботи, концен-
трації їх довільної уваги, на противагу 
відволіканням, а також здатності до пере-
ключення уваги. Одержані результати 
дали нам змогу оцінити індивідуальні ха-
рактеристики пізнавальної діяльності 
студентів під час навчання.

Методика 3. Визначення рівня ситуа-
тивної тривожності за шкалою Спілберга. 
Отриманий в дослідженні результат дав 
змогу встановити рівень тривожності до-
сліджуваного в даний момент.

Методика 4. Визначення рівня особис-
тісної тривожності за шкалою Спілберга. 
Отриманий в дослідженні результат дав 
змогу встановити рівень тривожності як 
особливість характеру досліджуваного.

Аналіз результатів дослідження прово-
дився шляхом встановлення двох залеж-
ностей: 1) між оцінкою просторових 
об’єктів (сприйманням) і показниками си-
туативної та особистісної тривожності до-
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сліджуваних; 2) між оцінкою просторових 
об’єктів (сприймання) і стійкістю уваги 
досліджуваних.

У ході експериментального досліджен-
ня було виявлено, що із 152-ох досліджу-
ваних високий рівень сприймання про-
сторових об’єктів мають 37 осіб (24, 2%), 
середній  – 100  осіб (66%), низький  – 
15 осіб (9,8%).

Внаслідок чого відбуваються такі роз-
біжності? Сприймання просторових 
об’єктів в даному експерименті включає 
в себе використання досліджуваним зо-
рової та рухової зон кори півкуль голов-
ного мозку, які постають тут критерієм 
інтелектуального розвитку студента. 
Аналітико-синтетична діяльність мис-
лення виражається в швидкості та точ-
ності оцінки просторових співвідношень 
об’єктів, тобто в швидшому забезпеченні 
людини більш точною інформацією про 
навколишній світ.

Фізіологічною основою такого явища 
може виступати гіпотеза нейронних ан-
самблів Дональда Хебба. Вагоме значення 
тут відіграє рівень розвитку зазначених 
вище аналізаторів, що виражається в кіль-
кості нейронних зв’язків в певній ділянці 
кори (зоровій чи слуховій). Це і забезпе-
чує більш точне сприймання людиною 
окремих ознак об’єктів середовища (кут 
повороту) [3].

Таким чином, більший розвиток відпо-
відних аналізаторів забезпечує точніше 
відображення дійсності, нижчий же ха-
рактеризується обмеженістю отриманої 
інформації.

Також варто зазначити про значення 
функціонального стану сенсорних систем 
людини, що є важливою умовою отриман-
ня знань про навколишнє середовище. 
Людина, що має проблеми із зоровою сен-
сорною системою, отримуватиме спотво-
рену або ж недостатню інформацію про 
навколишню дійсність [3].

У ході експериментального досліджен-
ня нами виявлено такі особливості прояву 
ситуативної та особистісної тривожності 
(далі – «СТ» та «ОТ» відповідно):

З досліджуваних, які мають високий рі-
вень оцінки просторових об’єктів, 2  осо-
би (5,5%) з високим показником СТ і 
10  (27,2%) з високим показником ОТ; 
10 осіб (28,5%) з високим показником СТ і 
16 (42,8%) з високим показником ОТ; 
25 (66%) осіб з низьким показником СТ та 
11 (30%) з низьким показником ОТ;

Середній рівень оцінки просторових 
об’єктів мають 5  осіб (5%) з високим по-
казником СТ і 36 (36%) з високим показни-
ком ОТ; 30 осіб (30%) з високим показни-
ком СТ і 52 (52%) з високим показником 
ОТ; 65  осіб (65%) з низьким показником 
СТ та 12 (12%) з низьким показником ОТ;

З досліджуваних, які мають високий рі-
вень оцінки просторових об’єктів, 4  осо-
би (26,4%) з високим показником СТ і 
4 (26,4%) з високим показником ОТ; 3 осо-
би (19,8%) з високим показником СТ і 
7 (47,2%) з високим показником ОТ; 8 осіб 
(53,8%) з низьким показником СТ та 
4 (26,4%) з низьким показником ОТ.

Домінування низького показника СТ у 
досліджуваних свідчить про те, що вони 
почували себе комфортно та змогли адап-
тувати рівень ОТ до ситуації.

Ю.  В. Щербатих наголошував, що три-
вожність є більше соціальним явищем, 
ніж біологічним, в той час як страх – на-
впаки [10]. Таким чином, люди з підвище-
ним рівнем тривожності більш чуттєві до 
дії на них соціальних вимог, тому мають 
вищу адаптацію до цих умов за рахунок 
того, що з більшою відповідальністю став-
ляться до поставленого завдання. Однак 
така відповідальність може інколи зава-
жати людині виконати певні дії; це відо-
бражається в вегетативних проявах три-
вожності, які можуть знижувати продук-
тивність суб’єкта та стримувати його дії.

Щодо особливостей стійкості уваги до-
сліджуваних та її продуктивності при ви-
конанні завдань, які потребують стійкості 
та концентрації: перш за все, у досліджу-
ваних домінує показних нестійкої уваги, 
що полягає у доволі високому прояві від-
волікання як результату мимовільної ува-
ги. Але, зазначено, що тут немає повного 
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домінування, більше того, проявляється 
особливість в представників з високим 
рівнем оцінки просторових об’єктів  – 
11  осіб (30,2%) мають високий показник 
стійкості уваги, також відсоток досліджу-
ваних з високим відволіканням у них най-
менший.

Відчуття тривоги, виражене в показни-
ках рівня тривожності, неминуче супро-
воджує навчальну діяльність студентів. 
Окрім того, активна пізнавальна діяль-
ність студентів не може не супроводжува-
тися тривогою. Експериментальне дослі-
дження виявило пряму залежність між 
рівнями тривожності і результатами піз-
навальної діяльності: чим вищий рівень 
тривожності (ситуативна тривожність, 
особова тривожність) у студентів 2-го 
курсу, тим нижчий результат виконання 
пізнавальних завдань. Проте середній рі-
вень тривожності  – це нормальне явище 
для студента. Процес навчання та розви-
ток особистості студента якнайкраще 
впливає на формування майбутнього фа-
хівця не тоді, коли рівень тривоги низь-
кий, а коли він оптимальний (середній). У 
такому випадку студент має можливість 
адекватним способом долати тривожність 
і тривогу.
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Среди множества проблем, возникаю-
щих в процессе общения между людьми, 
существуют такие, которые связаны с по-
лучением ложной информации или со-
крытием информации. П. Экман опреде-
ляет ложь как «намеренное решение вве-
сти в заблуждение того, кому адресована 
информация, без предупреждения о сво-
ём намерении сделать это» [1]. Уникаль-
ность лжи заключается в том, что она вы-
ступает одной из форм выражения мысли, 
а ее использование  – способом общения, 
который может наполняться различным 
содержанием в зависимости от того, для 
чего используется ложь и, какую цель пре-
следует. Принимая во внимание неодно-
значность отношения общества ко лжи, 
становится понятен научный интерес к 
этому социальному явлению. Учитывая 
то, что одной из профессиональных сфер, 
где может иметь место ситуация подмены 
истинной информации лживой, является 
медицинская, необходимо исследовать от-
ношение ко лжи среди будущих участни-
ков профессионального сообщества мето-
дами психодиагностики. Исследованию 
возрастных и гендерных отличий под-
ростков были посвящены некоторые ра-
боты психологов прошлого и настоящего 
столетия [2-4]. При этом представляет 
интерес выявление не только отличий от-
ношения ко лжи субъектов общения раз-
ного пола и возраста, но и поиск взаимос-
вязей характеристик лживости с наиболее 
значимыми для обеспечения адаптации к 

учебному процессу психическими свой-
ствами учащихся. Например, с такими как 
личностная и ситуационная тревожность. 
В своих предыдущих работах мы рассма-
тривали аспекты состояний функцио-
нальных показателей жизнедеятельности 
и психологических характеристик лично-
сти студентов, которые анализировались 
в связи с влиянием различных внешних и 
внутренних факторов [5-7]. Целью насто-
ящего исследования было с помощью пси-
хологического тестирования получить 
данные и затем проанализировать осо-
бенности отношения ко лжи у школьни-
ков и студентов медиков – учащихся раз-
ного возраста и пола; установить и оце-
нить взаимосвязь между показателями 
лживости и тревожности у разных участ-
ников образовательного процесса.

Материалы и методы. В тестировании 
добровольно приняли участие 223 учащих-
ся (92 юноши и 131 девушка). Группы были 
представлены студентами Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского (n=123) 
средний возраст (18,7±0,1) лет и школьни-
ками (n=100) средний возраст (16,1±0,4) 
лет. Со всеми респондентами было заклю-
чено информационное согласие на обра-
ботку и публикацию результатов тестиро-
вания, процедуру которого выполняли 
индивидуально с помощью пакета мето-
дик. С помощью специальной анкеты, 
включающей 10 вопросов, определяли от-
ношение ко лжи у студентов и школьников 
разного возраста и пола. Для оценки отно-
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шения ко лжи применили опросник «Чест-
ность», который предназначен для профес-
сиональной психологической диагностики 
(разработан 2008 г.). При анализе результа-
тов низкими считали показатели 6-13 бал-
лов (свидетельствует о значительной 
склонности ко лжи), нормальными  – 14-
29 баллов, высокими – 30-34 балла (резуль-
тат может быть связан не только с высокой 
личностной честностью). Уровень тревож-
ности оценивали с помощью опросника 
Спилбергера-Ханина, определяя личност-
ную и ситуационную тревожность. При 
интерпретации результаты оценивали в 
зависимости от полученных баллов: до 
30 – низкая тревожность; 31-45 – умерен-
ная тревожность; 46 и более – высокая тре-
вожность [8].

Поскольку исследуемые показатели 
произвольного внимания и тревожности 
не соответствовали нормальному закону 
распределения (критерии Колмогорова-
Смирнова и Лиллифорс), для анализа ис-
пользовали методы непараметрической 
статистики: медианы, 25% и 75% квартили 
(р25/р75); критерий Манна-Уитни (U), ко-
эффициент Спирмена (p≤0,05). Статисти-
ческий анализ данных выполняли в про-
грамме Statisticа 8.0.

Результаты исследований. Медиана 
значений по опроснику «Честность» в 
группах студентов и школьников была 
24  балла. У девушек студенток медиана 
этого показателя была несколько больше 
25 (р25 – 20; р75 – 28) баллов, а у юношей 
студентов  – 24 (р25  – 21; р75  – 27). У 
школьников наблюдали обратную ситуа-
цию: у мальчиков медиана значения по 
опроснику «Честность» была 24 (21; 28) 
балла, а у девочек несколько меньше – 23 
(р25 – 19; р75 – 27). Достоверных отличий 
для этого показателя ни по возрастным, 
ни по половым признакам не обнаружили 
(U критерий>0,05). В целом, полученные 
значения свидетельствует о так называе-
мом нормальном уровне честности и от-
крытости среди испытуемых. Это позво-
лило считать ответы субъектов тестиро-
вания на вопросы дальнейшего анкетиро-

вания искренними.
В свою очередь анкетирование показа-

ло – подавляющее большинство студентов 
(93,5%) и школьников (84%) уверены, что 
окружающие считают их честными. 78% 
студентов и 63% школьников почти ни-
когда не прибегают ко лжи, при этом 
51,5% студентов (школьники  – 34%) 
оправдывают стратегию поведения «ложь 
во спасение». В отношениях с близкими 
людьми иногда допускают использование 
лжи равное количество респондентов: 
49,6% (студенты) и 55% (школьники). Са-
мой «лживой» областью профессиональ-
ных отношений школьники посчитали 
журналистику (44%), а студенты  – поли-
тику (55,3%), но не врача (1%). Последнее 
обнадеживает, а выбранные в приоритете 
«лживых» профессий, как правило, дис-
кредитированы среди населения. Далее 
выяснили, что 35% студентов и 15% 
школьников считают, что врач не должен 
сообщать пациенту о его безнадежном со-
стоянии. Возможно, последнее расхожде-
ние можно объяснить тем, что студенты 
медики больше, чем школьники осведом-
лены о тонкостях врачебной профессии, 
об этике и деонтологии во взаимоотноше-
ниях с пациентами и их родственниками.

Анализ ответов анкеты в группах по 
полу выявил: 90% девушек и 88% юношей 
уверены, что окружающие считают их 
честными. 65,6% девушек почти никогда не 
прибегают ко лжи в своей стратегии пове-
дения, в то время, как юноши – 79,3%. При 
этом 74% девушек и 91,3% юношей счита-
ют возможным использование неправди-
вой информации в общении с людьми, 
оправдывая это как «ложь во спасение». 
Девушки в отношениях с близкими ложь 
«иногда» допускают в 41%, а не допускают 
вовсе 39,6%; юноши – 67,3% и 46,7% соот-
ветственно. Их опрошенных девушек 54% 
считают самыми часто использующими 
ложь в общении, – политиков, а 55 % юно-
шей – журналистов, но не медиков – 0,7% и 
2,2% соответственно. При этом 30% деву-
шек и 21% юношей уверены, что медицин-
ские работники не должны сообщать род-
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ственникам о безнадежном состоянии их 
близкого человека.

Уровень личностной тревожности у 
студентов и школьников был высоким 
(медианы 46 и 47 балла соответственно), а 
ситуативной – умеренным (42 у студентов 
и 44  у школьников). В группе девушек 
уровень личностной тревожности был 
высоким (50), а ситуационной  – умерен-
ным (43). В группе юношей установили 
умеренный уровень как ситуационной, 
так и личностной тревожности (43  и 
42 балла).

Сравнительный анализ между группа-
ми показал, что личностная тревожность 
была достоверно выше у девочек школь-
ниц (р=0,0002) и у студенток (р=0,000) по 
сравнению с лицами мужского пола каж-
дой из подгрупп. Выявили меж половые 
отличия: мальчики школьники были до-
стоверно более тревожны по критерию 
ситуационной тревожности юношей сту-
дентов (р=0,03).

Результаты корреляционного анализа 
позволили установить взаимосвязь пока-
зателя «честности» с состоянием тревож-
ности у всех возрастных групп, но с неко-
торыми особенностями. У школьников 
личностная (rs=0,20; р=0,000) и ситуацион-
ная тревожность (rs=0,35; р=0,000) были 
прямо взаимосвязаны со склонностью ко 
лжи. Связи были слабыми, но достоверны-
ми. Прямой характер связи позволял за-
ключить о том, что субъекты с высоким 
уровнем тревожности могут быть склонны 
к преднамеренному искажению ответов и 
неверной самооценке своего состояния. У 
студентов медиков такая взаимосвязь име-
ла место только с устойчивой тревожно-
стью  – личностной (rs=0,33; р=0,000), ха-
рактер связи был также прямой.

Выводы.
У всех респондентов, не зависимо от пола 

и возраста, был установлен нормальный 
уровень честности и открытости.

Анкетирование показало некоторые от-
личия по возрастным и половым призна-
кам, как в использовании лжи во взаимо-
отношениях, так и оценке стратегий по-
ведения другими лицами.

Установленные отличия между под-
группами демонстрировали известную 
особенность повышенного уровня лич-
ностной тревожности у лиц женского 
пола по сравнению с мужским полом, при 
этом обнаружили преобладание ситуаци-
онной тревожности у мальчиков по срав-
нению с юношами (р=0,03).

Уровень честности у школьников был в 
большей степени опосредован состояни-
ем тревожности, чем у студентов и зави-
сел не только от личностной тревожности, 
но и ситуационной.
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Проблема забезпечення населення про-
дуктами тваринництва це першорядне за-
вдання. Її вирішення в найближчі роки 
можливе лише за умови приділення осо-
бливої уваги раціональному розвитку та-
кої галузі, як свинарство. Свині, як най-
більш плодючі та скоростиглі, краще ін-
ших тварин використовують корм і дають 
найбільший вихід м’яса та сала, які непе-
ревершені за калорійністю, поживністю та 
смаком [1].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Саме одним із шляхів забезпечення 
населення продукцією свинарства є роз-
виток фермерських господарств що за-
ймаються вирощуванням свиней. 

Так, лише великі фермерські господар-
ства Миколаївської області у яких 
поголів’я основних свиноматок становить 
понад 100 голів виробляють свинини у 
кількості понад 4500 т за рік.

Кількість і якість продукції будь якого 
господарства, в тому числі і фермерського, 
тісно пов’язана з рівнем виробництва і 
приготування кормів для різних видів тва-
рин [2].

Першочерговим завданням фермер-
ського господарства, яке вирішило займа-
тися або займаються виробництвом сви-
нини постає питання вибору оптимальної 
технології годівлі тварин від якої будуть 
залежати їх продуктивні якості [3].

Формулювання цілей статті. Метою 
наших досліджень був пошук та впрова-
дження ефективних технологічних рішень 
з годівлі свиней в умовах фермерських 
господарств 

Для виконання цієї мети були поставле-
ні наступні завдання: вивчити технологію 
використання готових покупних комбі-
кормів; дослідити технологію застосуван-
ня комбікормів власного виробництва з 
використанням білково-мінерально-
вітамінних добавок; проаналізувати тех-
нологію використання комбікормів влас-
ного виробництва з використанням пре-
міксів; визначити економічну ефектив-
ність проведених досліджень.

Предметом наших досліджень було збе-
рігання, підготовка, роздавання та згодо-
вування кормів, використання кормових 
добавок, економічна ефективність
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Наші дослідження проводились у фер-
мерських господарствах з виробництва 
свинини – ФГ «Сагун», ФГ «Малахов-
ський», ФГ «Артеменко».

Виклад основного матеріалу. На сучас-
ному етапі розвитку галузі кормовироб-
ництва в годівлі свиней в основному ви-
користовують сухі повнораціонні комбі-
корми або кормосумішки збалансовані за 
усіма необхідними поживними речовина-
ми. І саме для ведення прибуткового сви-
нарства фермерські господарства повинні  
використовувати комбікорми лише тако-
го складу [3, 4]. 

Для забезпечення фермерських госпо-
дарств збалансованими повнораціонними 
комбікормами існує декілька шляхів. Ко-
жен із них передбачає використання різ-
них технологічних, кормових засобів і 
відповідно коштів.

Найперший варіант який застосовується 
на початку функціонування фермерських 
господарств, це використання готових по-
внораціонних комбікормів, які виробля-
ються спеціалізованими фірмами-вироб-
никами або комбікормовими заводами. Їх 
на ринку України досить багато, а основни-
ми представниками в південному регіоні є 
компанії Tekro, Kormil, АгроВет Атлантік, 
Цехаве, Щедра Нива.

Фермерське господарство закуповує у 
цих компаній необідні йому комбікорми 
для різних статево-вікових груп і цим по-
вністю покриває всі свої потреби. 

Потрібно лише наявне приміщення для 
зберігання готових комбікормів які ви-
робник постачає споживачу, як у розсип-
ному вигляді так і пакованому у мішки 
ємністю по 25 кг.

Для використання покупних повнора-
ціонних комбікормів у фермерських гос-
подарствах потрібні також засоби для пе-
ревезення готового комбікорму зі склад-
ського приміщення до свинарника та го-
дівниці для згодовування комбікормів 
тваринам. 

В залежності від розмірів господарства, 
відстані між господарськими приміщен-
нями і поголів’я тварин може використо-

вуватися ручний візок або моторизований 
транспортний засіб наприклад вантажний 
мотоцикл або мінітрактор.  Використання 
того або іншого технічного засобу зале-
жить від фінансових можливостей госпо-
дарства

В якості годівниць у фермерських гос-
подарствах по вирощуванню молодняку 
свиней можливе використання корит або 
бункерних годівниць. Всі вони мають свої 
переваги та недоліки.

Використання у якості годівниць корит 
у порівнянні з бункерними годівницями 
дозволяє організувати годівлю тварин із 
залученням дещо менших коштів оскіль-
ки вартість таких годівниць становить від 
350 до 1980 грн, а вартість бункерної го-
дівниці становить від 1550 до 6500 грн.  

В Україні понад 85% свинарських ферм 
здійснюють годівлю тварин за допомогою 
таких годівниць. Але використання корит 
обумовлює дуже великі непродуктивні 
витрати кормів через їх викидання з лот-
ків та затоптування тваринами, як безпо-
середньо у лотках, так і на підлозі які мо-
жуть становити від 0,25 кг до 1,75 кг на 
один метр годівниці.

Перевагами використання бункерних 
самогодівниць є менші витрати праці для 
обслуговування годівниці, менші витрати 
комбікорму, вільний доступ тварин до 
корму та відсутність конкуренції при спо-
живанні кормів між тваринами [5, 6].

Використання покупних повнораціон-
них комбікормів має свої переваги.

Зокрема це те, що фермерському госпо-
дарству не потрібне технологічне облад-
нання для попередньої підготовки кормів 
перед згодовуванням та для змішування 
компонентів. 

Також не потрібно закуповувати такі 
компоненти комбікормів, як кухонну сіль, 
крейду, фосфати, вітамінно-мінеральні 
добавки, ферментні препарати, підкислю-
вачі, абсорбенти мікотоксинів та інші мі-
кродобавки.

Не потрібно контролювати якість змі-
шування усіх компонентів, що входять до 
складу повнораціонного комбікорму [7].
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Не потрібно витрачати час для пошуку 
компонентів, що використовуються у 
складі комбікормів. 

Не потрібно контролювати якість осно-
вних зернових і білкових компонентів 
комбікорму.

Не потрібно проводити складні розра-
хунки для оптимізації поживності комбі-
кормів.

Але є і недоліки при використанні гото-
вих покупних комбікормів.

Суттєвим недоліком використання по-
купних повнораціонних комбікормів є їх 
вартість яка на даний момент в залежності 
від складу, поживності комбікорму і ви-
робника становить за 1 т для поросят на 
дорощуванні живою масою 7-30 кг від 8450 
грн до 13175 грн, для молодняку свиней у І 
період відгодівлі масою 30-65 кг – від 7100 
грн до 10369 грн, а для молодняку свиней у 
ІІ період відгодівлі живою масою 65-120 кг 
від 6550 грн до 8328 грн. Значним недолі-
ком можна вважати можливу відмінність 
між вказаною сировиною і вмістом пожив-
них речовин комбікорму зазначеними у 
сертифікаті якості з фактичним набором 
інгредієнтів та поживністю комбікорму.

Наступним технологічним рішенням в 
годівлі свиней, яке дозволяє підвищити 
продуктивність молодняку і здешевити 
виробництво свинини та використовуєть-
ся у більшості фермерських господарств, є 
використання комбікормів власного ви-
робництва. 

При самостійному виготовленні комбі-
кормів фермер може піти двома шляхами 
– використовувати білково-мінерально-
вітамінні добавки (БМВД) або використо-
вувати премікси [8].

Розглянемо спочатку варіант з викорис-
танням БМВД.

 Як правило для виготовлення комбікор-
мів власного виробництва у фермерських 
господарствах повинна використовуватися 
зернова сировина яку вони або вирощу-
ють, або закуповують у зерновиробників. 

Основними компонентами комбікормів 
для свиней у нашому регіоні є зерно ячме-
ню, пшениці та кукурудзи. 

Для зберігання зернових або будь яких 
інших компонентів комбікормів в умовах 
господарства потрібно мати складське 
приміщення у якому буде проведена де-
зінсекція та дератизація.

При купівлі зернових кормів постає 
питання контролю їх якості яке здійсню-
ється хоча б за органолептичними показ-
никами: кольором, блиском, запахом, сма-
ком, вологістю, наявності пліснявих гриб-
ків, засміченістю [9]. 

Зерно не належної якості може викли-
кати зниження продуктивності тварин 
або стати причиною харчових отруєнь.

За цієї технології для повноцінного ви-
робництва комбікормів господарству не 
вистачає білкової та вітамінно-мінеральної 
частини яку можна ввести до складу ком-
бікорму за рахунок використання білково-
мінерально-вітамінної добавки. Вони міс-
тять у своєму складі необхідні поживні 
компоненти у більш концентрованому ви-
гляді і через це, та за рахунок введення їх 
до складу комбікормів у кількості 10-30%, 
дозволяють отримати комбікорм для го-
дівлі свиней збалансований за усіма необ-
хідними поживними речовинами.

БМВД на ринку України представлені 
такими виробниками, як Tekro, Kormil, 
АгроВет Атлантік, Цехаве та ін. Вартість 
цих добавок залежить від норми її введен-
ня до комбікорму тобто від концентрації в 
ній поживних речовин, а також від наяв-
ності в ній інших добавок – стимуляторів 
продуктивності.

Отже маючи у своєму розпорядженні 
зернові корми – ячмінь, пшеницю, куку-
рудзу і БМВД розраховану для викорис-
тання в годівлі відповідної статево-вікової 
групи, в умовах фермерського господар-
ства можна виготовити повнораціонний 
комбікорм для годівлі свиней. Для цього в 
умовах господарства потрібне викорис-
тання обладнання для попередньої підго-
товки кормів до згодовування та для змі-
шування підготовлених інгредієнтів.

У якості попередньої підготовки кормів 
у свинарстві в основному використовують 
подрібнення кормових інгредієнтів. На 
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ринку України представлена велика кіль-
кість кормових дробарок різної потуж-
ності та вартості які можна використову-
вати у фермерських господарствах. Вар-
тість даних агрегатів становить від 1000 
грн до 35000 грн.

При першому використанні дробарки 
необхідно провести її налаштування 
шляхом підбору просіючого решета з 
отворами необхідного розміру які б за-
безпечували оптимальну тонину помелу 
зернових компонентів. Яку потрібно по-
тім оцінити шляхом просівання наважки 
корму через сита з діаметром отворів 1, 2 
та 3 мм (табл. 1). 

Витримана оптимальна величина поме-
лу дозволяє підвищити продуктивність 
свиней [6].

Для змішування подрібнених інгредієн-
тів та виготовлення вже повнораціонного 
комбікорму можливе використання різ-
номанітних за конструкцією змішувачів. 
Потужність яких буде залежати від кіль-
кості поголів’я та його потреб у готових 
комбікормах. Можливе використання, як 
найпростіших, найдешевших змішувачів 
для незначного поголів’я, в якості яких 
можуть бути використані звичайні бето-
нозмішувачі, так і більш потужних варі-
антів для великої кількості тварин, які 
створені безпосередньо для змішування 
сухих кормів.

Для визначення якості змішування зер-
нових кормів та кормових добавок необ-
хідно провести оцінку отриманого комбі-
корму. Для цього можна піти двома шля-
хами. Перший – відібрати декілька зразків 
комбікорму під час вивантаження змішу-
вача з різних його частин і за даними ла-

бораторного аналізу встановити якість 
змішування компонентів. 

Або можна, як мінімум провести візу-
альну оцінку змішування кормових інгре-
дієнтів у готовому продукті за розподілом 
характерних кормів-маркерів в якості 
яких може виступати наприклад подріб-
нене зерно кукурудзи.

Іншим технологічним рішенням при ви-
готовленні комбікормів є використання 
преміксів у годівлі свиней [10]. Виробни-
цтвом преміксів і їх реалізацією займа-
ються ті ж компанії компанії, що і виро-
бляють БМВД.

Оскільки у складі преміксів відсутня 
білкова частина, а їх норми вводу до скла-
ду комбікормів становлять лише 2-5%, то 
у цьому варіанті комбікорми для свиней 
будуть складатися із зернової частини, 
преміксу та додаткового джерела білку.

Джерелом білку у складі комбікормів 
для свиней в основном слугують соняш-
никова або соєва макуха чи шрот [11].

Використання таких високобілкових ін-
гредієнтів як макухи та шроти з соняшни-
ка потребують контролю їх за вмістом 
білку та клітковини перед внесенням до 
комбікорму, а при використанні соєвої 
макухи і шроту потрібен контроль наяв-
ності у них вмісту білка та, окрім того, 
обов’язковим є аналіз на активність фер-
менту уреази. 

Якщо аналіз сировини на вміст білка і 
клітковини обумовлює норми введення 
цих компонентів до складу комбікормів, 
то аналіз соєвої макухи чи шроту на ак-
тивність ферменту уреази показує чи 
можна взагалі використовувати даний 
продукт у складі комбікормів для свиней. 

Соєва макуха і шрот може використо-
вуватися якщо активність ферменту уреа-
зи становить не більше 0,3 од. рН. Вони 
вважаються високоцінними якщо в них 
міститься велика кількість білка, 40% і 
вище, а активність ферменту уреази зна-
ходиться в межах від 0,1 до 0,3 од. рН. 
Більша за 0,3 од. рН активність цього фер-
менту свідчить про недостатню термічну 
обробку сої і про те що у кінцевому про-

Таблиця 1 
Оптимальний розмір часток подрібненого 
зерна, %

Фракції 
корму

Питома вага, %

< 1 мм 75 25-40
1-2 мм 50-35
2-3 мм 25
> 3 мм 0
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дукті залишаються не знешкоджені анти-
поживні речовини, а менша за 0,1 од. рН 
активність цього ферменту свідчить про 
занадто жорстку температурну обробку 
продукту і зниження доступності аміно-
кислот [12].

За умови збільшення чисельності 
поголів’я в фермерських господарствах 
або за бажання самого власника можлива 
організація більш ефективного та продук-
тивного способу виготовлення комбікор-
мів з використанням мінікомбікормових 
установок. 

Переваги використання мінікомбікор-
мових установок полягають у тому, що 
основні процеси виготовлення комбікор-
му такі як відбір компонентів з одночас-
ним їх зважуванням, подрібненням, змі-
шування і виготовлення готового комбі-
корму проводить один робітник. При ви-
користанні установки вже через 40-50 хв 
можна отримати готовий повнораціонний 
комбікорм для годівлі свиней [13].

На ринку України представлено багато 
виробників мінікомбікормових устано-
вок різної потужності і вартості. Так, 
найменш потужні установки, які виро-
бляють до 500 кг комбікорму за один 
цикл можуть коштувати близько 27  тис. 

грн, а більш потужні, що виготовляють 
за один раз 2 т комбікорму можуть ко-
штувати до 80 тис. грн.

На завершальному етапі нами була роз-
рахована економічна ефективність прове-
дених досліджень (табл. 2). Оскільки у 
господарствах основними споживачами 
кормів є молодняк свиней на дорощуванні 
і відгодівлі і вони же здебільшого обумов-
люють рентабельність ведення галузі сви-
нарства, то нами була розрахована ефек-
тивність ведення галузі при споживанні 
тваринами різних за вартістю комбікор-
мів для таких статево-вікових груп, як 
дорощування з живою масою тварин 7-30 
кг, І періоду відгодівлі – масою 30-65 кг та 
ІІ періоду відгодівлі – масою 65-120 кг. 

Рентабельність виробництва свинини 
при використанні покупних повнораціон-
них комбікормів залежить від багатьох 
факторів але найголовнішими в цьому ви-
падку є вартість самих комбікормів, а та-
кож їх якість і поживність, які обумовлю-
ють продуктивність молодняку свиней і  
рівень рентабельності галузі, яка може 
коливатися в межах 17-29%.

Ефективність використання комбікор-
мів власного виробництва розроблених 
на основі БМВД в умовах фермерських 

Таблиця 2 
Економічна ефективність проведених досліджень із розрахунку на 1 гол.

Показник Використана технологія
Готові покупні 
комбікорми

Комбікорми 
власного 
виробництва 
з залученням 
БМВД

Комбікорми 
власного 
виробництва 
з залученням 
преміксів

Продуктивні якості тварин:
середньодобовий приріст, г 621 670 720
вік досягнення живої маси 100 кг, днів 178 167 157
Вартість 1 т комбікорму для наступних 
статево-вікових груп:
дорощування, грн 8450-13171 8300-12838 7198-7962
І період відгодівлі, грн 7100-10369 7200-8500 6489-6835
ІІ період відгодівлі, грн 6550-8328 6300-7100 5778-6400
Виробничі витрати всього, грн 3340-3680 3170-3540 2850-3100
Прибуток, грн 614-954 754-1124 1194-1444
Рівень рентабельності, % 17-29 21-35 39-51
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USING EFFICIENT TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR 
FEEDING PIGS IN FARMING CONDITIONS

Yu. F. Dekhtiar, I. A. Galushko. 

Technological solutions for the use in the feeding of pigs of ready-made purchased mixed 
fodders and mixed fodders of own production for the manufacture of which protein-mineral-
vitamin supplements and premixes are used. It has been established that when using purchased 
mixed fodders, the level of profitability of pork production is 17-29%, with the use of compound 
feeds of own production using protein-mineral-vitamin additives 21-35%, and using premixes 
39-51% in their composition.

Key words: mixed feed, technology, own production, protein-mineral-vitamin supplement, 
premix, profitability.

господарств в основному залежить від 
вартості зернових компонентів та білково-
мінерально-вітамінних добавок. 

Розрахована вартість комбікормів ста-
новить для поросят живою масою 7-30 кг 
від 8300 грн до 12838  грн, для поросят 
живою масою 30-65 кг – від 7200  грн до 
8500 грн, а живою масою 65-120 кг від 
6300 грн до 7100 грн. 

За використання цієї технології можна 
отримати рентабельність виробництва 
свинини в межах 21-35%.

 При використанні комбікормів власно-
го виробництва із використанням премік-
сів їх вартість здебільшого залежить від 
зернових і білкових компонентів і в мен-
шій мірі від преміксу.  

Розрахована вартість комбікормів ста-
новить для поросят живою масою 7-30 кг 
від 7198 грн до 7962 грн, для поросят жи-
вою масою 30-65 кг – від 6489 грн до 6835 
грн, а живою масою 65-120 кг від 5778 грн 
до 6400 грн. 

Використання цієї технології дозволяє 
отримати рентабельність виробництва 
свинини в межах 39-51%.

Висновки. Отримані результати дають 
нам можливість стверджувати, що най-
більш економічно вигідною є технологія 
годівлі свиней комбікормами власного ви-
робництва при виготовленні яких вико-
ристовуються покупні премікси, зернові 
корми та білкові компоненти за умови 
контролю якості вихідної сировини, а та-

кож технологічних процесів і операцій 
при виготовленні комбікормів.
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Відомо, що основні функції марганцю в 
організмі тварин багатогранні. І основні з 
них участь у окислювально-відновлюваних 
реакціях, вплив на ріст, кровотворення, 
функції залоз внутрішньої секреції. Також 
є відомості, що він нормалізує азотний та 
кальцієво-фосфорний обмін [2].

Птиця, за повідомленнями вчених, по-
требує більшої кількості марганцю по-
рівняно з ссавцями. Біль високий рівень 
метаболізму зумовлений участю марган-
цю в процесах окисного фосфорилюван-
ня [3, 4].

Таким чином, метою досліджень було 
встановити вплив марганцю органічного 
походження на продуктивність та основні 
гематологічні показники.

Методика досліджень.  Дослідження з 

впливу хелатного комплексу марганцю 
проводили в умовах науково-дослідної 
ферми Вінницького національного аграр-
ного  університету. Для досліду, за прин-
ципом аналогів, сформували дві групи 
дослідних курчат кросу Росс-308 по 20 
голів у групі (табл.1). До основного раціо-
ну курчат дослідної групи  уводили хелат-
ний комплекс марганцю з розрахунку 0,2 
кг на тонну корму. У досліді використову-
вали повнораціонний комбікорм торгової 
марки «Мультигейн». За результатами до-
сліджень визначали інтенсивність росту 
курчат їх абсолютний, відносний та серед-
ньодобові прирости кожні 7 діб вирощу-
вання [1].

Аналіз основних гематологічних показ-
ників проводили відповідно до методик 

УДК 591.11:636.5:636.087.7

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ КРОВІ  
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Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду

Група Тривалість періоду, діб Кількість 
курчат, гол.

Особливості годівлі

зрівняльного основного

1-контрольна 7 37 20 ОР (повнораціонний комбікорм)

2-дослідна 7 37 20 ОР+ (0,2 кг гліцинату марганцю 
на тонну комбікорм корму).
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[6]. Статистичну обробку одержаного ма-
теріалу здійснювали за методом Плохін-
ського М.О. [5].

Результати досліджень. У результаті 
проведених досліджень встановлено, що 
використання хелатного комплексу мар-
ганцю, позитивно впливає на ріст бройле-
рів (табл. 2).

Починаючи з 22 доби вирощування, 
жива маса вірогідно збільшувалась. І на 42 
добу, перевага курчат дослідної групи була 
на 7,9 %.

Середньодобові прирости у курчат 2-ї 
групи протягом досліду, переважали своїх 
ровесників на 6,7 %  на  22 добу вирощу-
вання, на 6,0% на 29 добу, на 8,5 % на 36 
добу, та на 14,5 % на завершення періоду 
вирощування 42 добу (табл. 3).

Також встановлено, що загалом курчата 
дослідної групи споживали, за період до-
сліду,  на 3 кг комбікорму більше, проте на 
1 кг приросту такі витрати були меншими  
на 0, 08 кг або на 4, 39%.(табл.4)

Аналіз основних гематологічних показ-
ник  свідчить про посилення еритропоезу за 

рахунок збільшення умісту еритроцитів на 
3,1 % та гемоглобіну на 4,9 % у крові курчат 
, які  до основного раціону  одержували хе-
латний комплекс марганцю (табл.5).

Результати біохімічних показників кро-
ві, свідчать про відсутність суттєвого 
впливу досліджуваного фактору на показ-
ники, що досліджувались. 

Висновки: 1. Хелатний комплекс мар-
ганцю посилює метаболічні процеси, за 
умов згодовування з розрахунку  0,2 кг на 
тонну повнораціонного комбікорму і за 
таких умов продуктивність зростає на 
7,9%. При цьому зменшуються витрати 
комбікорму на 4,39 %.

2. Встановлено, що марганець позитив-
но впливає на синтез гемоглобіну, що 
може бути свідченням посилення 
окислювально-відновлюваних реакцій.
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Таблиця 2 
Жива маса тіла курчат-бройлерів, г

Вік курчат, діб Група

1-контрольна 2-дослідна
1 42,4 ± 0,56 42,5 ± 0,32
8 171,2 ± 2,48 174,8 ± 2,41
15 418,6± 5,64 425,6 ± 7,45 
22 824,2 ± 8,55 858,2 ± 10,12*
29 1262,4 ± 12,24 1320,2 ±14,76**
36 1856,8 ± 22,32 1965,4±18,11***
42 2452 ± 32,41 2648 ± 17,86***

Таблиця 3 
Середньодобовий приріст живої маси курчат, г

Вік курчат, діб Група

1-контрольна 2-дослідна
8 18,4 ± 0,12 18,9± 0,33
15 35,3 ± 0,61 35,8 ± 0,45
22 57,9 ± 0,45 61,8 ±0,78***
29 62,6 ± 0,74 66,4 ± 0,92**
36 84,9 ± 1,02 92,2 ± 0,64***
42 85,0 ± 1,44 97,5 ± 2,21***
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Таблиця 4  
Показники витрат кормів піддослідною птицею

Показник Група

Одиниці виміру 1-контрольна 2-дослідна
Витрати кормів:
- за період досліду по групі кг 88 91
- на одну голову кг 4,4 4,55
- на 1 кг приросту кг 1,82 1,74

Таблиця 5  
Морфологічні показники крові бройлерів ( M ± m, n = 4)

Група Гемоглобін 
(г/л)

Еритроцити 
(Т/л)

Лейкоцити 
(Г/л)

ШОЕ  
(мм/год)

1 – контрольна 116,2 ± 4,28 3,2 ± 0,16 18,6 ± 0,86 1,7 ± 0,45

2 – дослідна 122,0 ± 4,87 3,3 ± 0,18 20,4 ± 0,94 1,6 ± 0,36
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Відомо, що мідь приймає участь у 
гемопоєзі, синтезуючи разом із залізом 
гемоглобін, прискорює дозрівання 
ретикулоцитів, приймає участь у окисно-
відновлюваних процесах і  газообміні [1].

Забезпечення тварин міддю залежить 
від виду кормів та способу підготовки їх 
до згодовування. Також на засвоєння міді 
впливає вид тварин, яким згодовують, та 
джерела Купруму [3].

Методика досліджень. Наукові дослі-
дження з впливу хелатного комплексу міді 
на продуктивність курчат – бройлерів 
кросу Росс-308 проводили в умовах 
науково-дослідної ферми Вінницького на-
ціонального аграрного університету. Фор-
мували групи піддослідної птиці за прин-
ципом аналогів та  годували відповіно 
притйнятих норм [2, 3] комбікормом тор-

гової марки «Мультигейн». Дослідження 
тривали 42 доби. Утримувались курчата в 
індивідуальних клітках з дотриманням 
зоогігієнічних вимог. Дослідній групі до-
датково до основного раціону згодовува-
ли хелатний комплекс міді з розрахунку 
0,2 кг на тонну води (табл.1).

У кінці досліду був проведений контр-
ольний забій, по 4 голови з кожної групи 
та визначали основні показники забою.

Результати досліджень
За результатами проведених досліджень 

встановлено, що курчата дослідної групи, 
які з водою споживали хелатний комплекс 
міді, починаючи з 14 доби вирощування, 
мали кращу динаміку живої маси. І така 
тенденція збереглась до закінчення дослі-
ду. Встановлено, що у 42 добовому віці 
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Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду

Група Тривалість періоду, діб Кількість 
курчат, гол.

Особливості годівлі

зрівняльного основного

1-контрольна 7 37 20 ОР (повнораціонний 
комбікорм)

2-дослідна 7 37 20 ОР+ (0,2кг гліцинату Купруму 
на тонну  води).
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курчата-бройлери 2-ї групи на  6,4 % мали 
більшу живу масу. Також і на 1% курчата 
дослідної групи мали кращу збереженість 
(табл. 2)

У середньому за період досліду, серед-
ньодобовий приріст збільшувались на 
6,6%. Водночас  абсолютний приріст у до-
слідних курчат,  за дії кормової добавки 
був на 6,5% більший порівняно з контро-
лем (табл. 3) . 

Встановлено, що інтенсивність росту 
дослідних курчат позначалась і на витра-
тах кормів. Так  на один кілограм прирос-
ту у другій групі витрачалось на 3,07 % 
менше корму (табл.4).

За забійними показниками у курчат 
контрольної та дослідних груп не 
встановлено вірогідної різниці, хоча 
тенденція до збільшення маси непа-
траної туші на 5%, маси патраної на 
4,4%  на користь курчат, що у питній 
воді одержували гліцинат купруму 
(табл. 5).

Висновки:  1. Використання хелатного 
комплексу міді у годівлі курчат-бройлерів 
кросу Росс-308 підвищує інтенсивність 
росту на 6,4%.

2. Встановлена тенденція до збільшення 
маси патраної і непатраної тушки за дії 
гліцинату Купруму.

Таблиця 2 
Динаміка живої маси та збереженість курчат-бройлерів, г

Вік, діб Група
1– контрольна 2 – дослідна

1 45,8 ± 1,15 45,6 ± 0,84

7 115,4 ± 2,21 116,3 ± 3,59

14 300,8 ± 5,50 322,6 ± 7,08*

21 626,2 ± 18,56 686,6 ± 14,82*

28 1077,4 ± 20,16 1155,6 ± 22,45*

35 1620,0 ± 35,12 1718,8 ± 29,64*

42 2208,3 ± 32,15 2350,5 ± 25,64**

Збереженість, % 95,0 96,0

Таблиця 3 
Середньодобовий приріст живої маси курчат-бройлерів, г  
(M ± m, n = 20)

Вік курчат, діб Група

1 – контрольна 2 – дослідна
1 - 7 9,9 ± 0,42 10,1 ± 0,54

8 - 14 26,5 ± 0,86 25,9 ± 1,27

15 - 21 46,5 ± 1,94 52,0 ± 1,62*

22 - 28 64,5 ± 2,75 64,0 ± 3,08

29 - 35 77,6 ± 4,23 80,5 ± 4,85

36 - 42 84,0 ± 5,62 90,2 ± 5,45

У середньому 51,5 ± 11,28 54,9 ± 12,46
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Таблиця 4 
Витрати кормів та оплата корму приростом у бройлерів, кг
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1– контрольна 76,8 - 3,84 - 1,95 - 0,51 -

2 – дослідна 75,6 - 1,2 3,78 - 0,06 1,89 - 0,06 0,52 + 0,01

Таблиця 5 
Забійні показники курчат-бройлерів, г ( M ± m, n = 4)

Показник Група

1–контрольна 2 – дослідна

Передзабійна жива маса 2185,4 ± 15,23 2274,0±14,18

Маса непатраної туші 1896,1 ± 8,31 1992,0±15,29

Маса напівпатраної туші 1679,4 ± 53,12 1693,4±73,12

Маса патраної туші 1425,1 ± 18,22 1489,2±89,25
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Актуальність даного дослідження ви-
значають сучасний контекст розвитку ін-
формаційного простору і відбуваються в 
ньому еволюційні зміни, пов’язані з новіт-
німи досягненнями в області інформацій-
них і комунікаційних технологій. Сучасне 
суспільство вступає в нову фазу інформа-
ційного розвитку в ситуації посиленого 
впливу інформації на прогрес людства, 
швидкість отримання, обсяг і якість якої 
стають фактором сталого та ефективного 
функціонування соціально-економічних 
систем. Поява нових каналів комунікації 
-Інтернет і мобільного зв’язку, нових ме-
режевих медіа – забезпечує суспільству в 
цілому і кожному окремому громадяни-
нові доступ до глобального телебаченню, 
радіомовленню, до всесвітньої мережі га-
зет, журналів, інформаційних агентств [4, 
с. 45]. Сьогодні при величезному значенні 
кожної з систем ЗМІ вони взаємодіють, 
об’єднуються і завдяки цьому відкрива-
ють для себе нові можливості в розповсю-
дженні інформації.

Журналістика грає в цих процесах пер-
шорядну роль в силу характеру праці за-
йнятих в даній сфері людей. По-перше, 
саме тому, що інформація і весь корпус 
технологічних новацій, що забезпечують 
її функціонування в соціумі, безпосеред-
ньо визначають змістовну і формальну 
сторони професійній журналістській ді-
яльності. По-друге, наявна надзвичайно 
динамічний і має тенденцію до експотен-

ціальному росту напрямок трансформації 
всієї системи ЗМІ.

Синонімом магістральних перетворень 
в медіасфері стає поняття «конвергент-
ность». Центральне місце проблем кон-
вергенції в сучасних дискусіях про при-
йдешні трансформаціях інформаційно-
комунікаційної сфери пояснюється бага-
тозначністю феномена конвергентної і 
множинністю трактувань  [1, с. 203].

Конвергенція на сучасному етапі є про-
цесом, який в найближчі десятиліття може 
повністю змінити не тільки системи засо-
бів масової інформації і комунікації, а й 
різні пов’язані з ними 5 області професій-
ної діяльності, включаючи і сферу підго-
товки і перепідготовки кадрів; постійна 
напруга, пов’язане з дефіцитом кваліфіко-
ваних і освічених працівників, підготов-
лених до професійної роботи в інформа-
ційній сфері конвергентного характеру, 
обумовлює і робить особливо актуальною 
потреба в підготовці та перепідготовці 
журналістських кадрів.

Істотним чинником, що визначає важ-
ливість дослідження системи професійної 
підготовки працівників медіагалузі, є не 
тільки її рівновелика опора на засвоєння 
теоретичних основ і комплексного інстру-
ментального тезауруса, а й встроенность в 
дану систему гуманітарно-виховної функ-
ції. Процес гуманітаризації і гуманізації 
журналістської освіти сприяє придбанню 
особистістю журналіста моральних якос-

КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МАС-МЕДІА 
В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сизоненко К.Р.
студентка магістратури  
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті акцентується увага на способах злиття досить віддалених засобів масової 
інформації шляхом конвергенції.

Ключові слова: конвергенція, ЗМІ, комунікація, медіа-простір, інформація.
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тей людини-громадянина, вимагає пере-
гляду компонентів освітнього процесу, 
створення сприятливих умов для роз-
криття і розвитку здібностей кожного 
учня  [3, с. 236].

Всі вищевикладені обставини визнача-
ють актуальність заявленої теми цього 
дослідження, присвяченого проблемам 
формування інноваційної моделі підго-
товки журналістів в контексті конверген-
ції ЗМІ, і дозволяють позначити існуючі в 
системі журналістської освіти протиріччя 
між:

– Процесом конвергенції ЗМІ, потре-
бою медіаспівтовариства в журналістах 
універсального типу і відсутністю систе-
ми, а також відповідного технологічного 
базису підготовки і перепідготовки уні-
версальних журналістів;

– Необхідністю виявити основні на-
прямки трансформації професії, адекват-
но відповісти на стан сучасного медіа-
простору, що характеризується прогресом 
інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, і недостатньою розробленість комп-
лексу завдань професійної спрямованості, 
організаційних умов, системи оціночних 
показників в реальних умовах журналіст-
ської освіти;

Виявлені протиріччя визначили вибір 
теми і визначили постановку наукової 
проблеми дослідження, яка полягає в об-
ґрунтуванні необхідності формулювання і 
структуризації інноваційних підходів, не 
тільки доповнюють основні принципи 
журналістської освіти з позицій теорії і 
практики журналістики, а й дозволяють в 
умовах конвергенції ЗМІ розробити і ви-
значити напрямки практичної реалізації 
моделі підготовки журналістів з метою 
досягнення прогнозованого підсумкового 
позитивного результату. До останнього 
можна віднести набуття учнями всього 
комплексу професійних компетенцій жур-
налістики, спрямованих на створення ме-
діапродукту для всіх видів ЗМІ і передачу 
його по різних каналах інформації.

Концептуальна ідея дослідження поля-
гає, в тому, що сучасна система засобів 

масової інформації, що відображає про-
цеси політичних і соціально-економічних 
перетворень, а також філософські, про-
фесійні, етичні і моральні принципи роз-
витку суспільства в процесі конвергенції є 
факторами модернізації системи журна-
лістської освіти і визначають необхідність 
введення відповідає часу інноваційної мо-
делі, перетворюючої структуру навчаль-
ного процесу з метою підготовки та пере-
підготовки затребуваного на сучасному 
ринку ЗМІ всебічно розвиненої, компе-
тентного фахівця, чий професійний і осо-
бистісний потенціал відповідав би запи-
там сучасного суспільства.

Нові інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ), що стирають межу часу і 
простору, стають головними «помічника-
ми» процесу глобалізації. А він, у свою 
чергу, змінює і традиційну економіку, і 
форми соціальної активності, і менталі-
тет, спосіб життя, звички людей. Процес 
конвергенції різних сфер комунікацій та 
інформації посилює стан переходу на но-
вий рівень розвитку країн.

Інформаційно-технологічна революція 
активізувала впровадження і розвиток 
глобальних ЗМІ, в Україні швидко поши-
рюється супутникове, кабельне, цифрове 
мовлення, Інтернет-ТВ і радіо, мобільна 
телефонія, зростає кількість Web-видань, 
інформаційних мультимедіа ресурсів, 
отримує розвиток волоконно-оптична 
зв’язок, платне відео. Як зазначає Кастельс 
М., «мобільна комунікація стає важливим 
фактором інноваційного розвитку: вона 
не просто телефон, а й засіб отримання, 
передачі мультимедійних текстів, фото-
теле-кінокаме-ра, цифровий, музичний 
плеєр, міні-Інтернет, будильник, пласти-
кова картка оплати, контролю, міні-
телевізор » [6, с. 79].

Соціально-економічні зміни казахстан-
ського суспільства визначили напрямок 
розвитку нових ІКТ, засобів масової кому-
нікації країни. Кардинальні зрушення в 
технічному забезпеченні комунікаційного 
процесу привели до появи принципово 
нових засобів масової комунікації. Кожне 
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нове ЗМІ не скасовує попереднє, а дифе-
ренціює їх призначення, способи достав-
ки інформації та її розподіл.

Багато дослідників приходять до за-
гальних характеристик нових медіа. По-
перше, вони «прив’язані» до екрану. По-
друге, вони пропонують одночасно текст, 
звук, відеозображення, як статичну кар-
тинку, так і рухомі образи. Нові медіа в тій 
чи іншій мірі інтерактивні. Все частіше в 
мультимедійному зверненням направля-
ється різна інформація: аудіовізуальна, 
акустична, обчислювальна, оптична, об-
разотворча, художня, сценічна і інша.

У всьому світі відбувається лібераліза-
ція і глобалізація інформаційних ринків. 
Одночасно з цими процесами відбуваєть-
ся злиття комп’ютерних, телекомунікацій-
них та радіомовних технологій, тобто кон-
вергенція. Подібна інтеграція призводить 
до того, що інформаційна індустрія роз-
ширюється, стираючи жорсткі межі між 
секторами традиційних систем масової 
комунікації і створюючи нові медіа-
системи. Історично ці сектори розвивали-
ся окремо, але в даний час завдяки техно-
логічних нововведень кордону цих секто-
рів розмилися, йде активний процес їх 
інтеграції, який в набагато більшому сту-
пені охоплює технології та системи пере-
дачі інформації. В недалекому майбутньо-
му приблизно три чверті населення буде 
зайнято в області інформації та в облас-
тях, пов’язаних з комунікацією.

Моделі зміни медіа-систем в Україні та 
за кордоном стають схожими, а тенденція 
глобалізації грає в цьому процесі не остан-
ню роль. Створення різних медійних ін-
формаційних контекстів вимагає особли-
вого уміння, професійної майстерності. 
Мобільність, мультимедійність, інтерак-
тивність, універсальність, багатофункціо-
нальність  – ось ключові слова сучасної 
журналістики, яка поступово стає конвер-
гентної. Саме поняття конвергентної жур-
налістики з’являється на початку ХХІ сто-
ліття  [2, с. 467].

В даний час йде тенденція «конверген-
ції»  – об’єднання, злиття в єдине ціле і 

комунікаційних технологій, ринків, і са-
мих засобів інформації, побутової та про-
фесійної техніки. Конвергенція (від лат. 
«Convergere» -прібліжаться, сходитися) 
означає «сходження», «зближення», що в 
контексті медійних реформ забезпечує 
різним типам ЗМІ нове концептуальне 
взаємодія з урахуванням їх організаційно-
структурного зближення або повного 
злиття, включаючи формування нових 
управлінських методик для оперативного 
створення оригінального інформаційного 
продукту з метою його розміщення в різ-
них медійних середовищах і захоплення 
уваги професор потенційної аудиторії. 
Конвергенція представляється процесом, 
який в найближчі десятиліття може по-
вністю змінити не тільки системи ЗМІ та 
комунікації, а й різні, пов’язані з ними ін-
дустрії ». Найчастіше, вживаючи цей тер-
мін, наводять цитату відомого американ-
ського вченого професора Массачусет-
ського технологічного університету Ітьеля 
де Сола Пула: «Стирання кордонів між 
медіа як засобами обопільною комуніка-
ції, такими, як телефон, пошта, телеграф, і 
як засобами масової комунікації, такими, 
як преса, радіо і телебачення» [5, с. 97].

Конвергенція як поняття починає домі-
нувати в медіа менеджменті, включаючи і 
виробництво контенту. Істотно впливаю-
чи на збір, створення і поширення інфор-
маційного продукту, конвергенція не тіль-
ки кардинально змінює підходи до управ-
ління інформацією, принципово рекон-
струюючи організаційну структуру ЗМІ, а 
й формує нову бізнес-представляє той 
простір, який технічно дозволяє 
об’єднувати в собі текстові, візуальні, ау-
діальні, аудіовізуальні, графічні, анімацій-
ні та інші елементи.

Інтернет  – інформаційна, інтерактивне 
середовище, для якої характерний особли-
вий мову і специфічний контент, до якого 
можуть підключатися і проявляти себе 
різні ЗМІ. Це взаємовплив і взаємопро-
никнення одних видів ЗМІ в інші і визна-
чає мультимедій-ність сучасного медіа 
розвитку.
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На початку ХХІ століття з’являється 
мережева інфраструктура редакцій  – 
з’єднання комп’ютерів в мережі редакції 
і за її межами. Це завдання спочатку ви-
конували Інтернет і електронна пошта, 
потім підключилася мобільна телефонія, 
з’являються цифрові носії відео і аудіо-
інформації, нелінійний монтаж в теле-
візійному і радиопроизводства. За 
останні 20 років стали впроваджуватися 
різні способи доставки телевізійного 
сигналу, такі, як: кабельне ТБ, супутни-
кове ТБ, цифрова технологія, Інтернет-
ТВ. У ХХІ столітті до перерахованих 
технологій додається мовлення через 
мобільний телефон.

Конвергентна журналістика – це редак-
ція, яка виробляє новини одночасно для 
всіх видів ЗМІ, що входять до складу ве-
ликого медіа холдингу: Інтернет, радіо, 
телебачення, преса. Вони підтримують 
один одного і просувають за допомогою 
крос-промоушн,   обмінюючись рекламни-
ми модель, яку ви можете знайти на медіа-
ринку інтенсивно велася протягом остан-
ніх кількох років.

Все частіше поняття «конвергентність» 
стає синонімом магістральних перетво-
рень в медіа-сфері. Центральне місце 
проблем конвергенції в сучасних диску-
сіях про прийдешні трансформаціях 
інфор ма ційно-комунікаційної сфери по-
яснюється його багатозначністю та бага-
топлановим трактуванням. Конвергенція 
представляється процесом, який в най-
ближчі десятиліття може повністю змі-
нити не тільки системи засобів масової 
інформації і комунікації, а й різні, 
пов’язані з ними, індустрії.

Інтернет, електронні видання дали силь-
ний поштовх для перетворення традицій-
них ЗМІ з мультимедійні ЗМІ, тому що 
Інтернет площами, інформацією, анонса-
ми, посиланнями на матеріали включених 
в процес медіа.

Конвергентна редакція  – перспективна 
форма, нова модель діяльності журналіст-
ського колективу. Вона дозволяє роботу 
журналістських кадрів зробити більш опе-
ративною, організованою і продуктивною. 
Конвергентна редакція дозволяє готувати 
більш повноцінні матеріали, що поєднують 
в собі глибину газетної журналістики, емо-
ційність відео і онлайнову інтерактивність. 
Є ще перевага: з’являється можливість ско-
рочення витрат, зростає привабливість 
об’єднаних ЗМІ, збільшується їх капіталі-
зація. Для українського медіаринку тема 
«конвергенція в журналістиці» нова. Проте 
українські ЗМІ активно впроваджують 
мультимедійні редакції. Практично всі ве-
ликі медіахолдинги стали створювати 
мультимедійні простору.
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Постановка проблеми. У 1915  році 
Harper’s Bazaar писав: «Жінка, у якої немає 
жодної сукні від Шанель, безнадійно від-
стає від моди». У той же час журнал 
Vogue, щоб підкреслити всю важливість 
цього образу, порівнював чорне плаття 
Коко, що володіє уніформістской прива-
бливістю, з новими і популярними авто-
мобілями Форда. Так що ж це за феномен? 
Світовий прорив в історії модної індустрії 
або геніально продумана рекламна кампа-
нія, яка звела фігуру Шанель на п’єдестал 
безперечного модного ідола 20  століття? 
Для того, щоб зрозуміти секрет успіху 
всесвітньо відомих брендів, я простежила 
прояви реклами від зародження масової 
моди як такої. Це дозволило прогнозувати 
тенденції моди майбутнього і підкреслити 
«працюючі» прийоми реклами і «успішні» 
технології масової комунікації стосовно 
індустрії моди.

Сьогодні мода  – це всюдисущий атри-
бут життя, від ярлика на нашому одязі до 
мобільного телефону в нашій кишені. 
Мода набуває для людей значення тоді, 
коли вони хочуть висловити, хто вони 
такі і якими вони хочуть виглядати в очах 
оточуючих. Для того, щоб зрозуміти фе-

номен моди і звідки у нас таке бажання, 
досить простежити її зародження і перші 
примітивні спроби виділитися із загаль-
ної маси. У даній роботі я проаналізувала 
появу модних атрибутів, починаючи епо-
хою Відродження (пишні коміри, властиві 
одягу аристократів), стилем бароко і висо-
кими манірними перуками, які також ви-
діляють вищу знать, а також періодом, 
який в історії іменується епохою рококо з 
її вузькими корсетами та келихоподібни-
ми нарядами, як не дивно які теж нале-
жать певним верствам населення, закін-
чуючи легендарними відкриттями 20-го 
століття, в особі знаменитих законодавців 
моди і їх творіннями. [2]

Сучасне життя рухається набагато 
швидше і набагато більш фрагментовано, 
ніж будь-коли в минулому, і тому немає 
нічого дивного в тому, що люди роблять 
покупки за найрізноманітнішими приво-
дами, узгоджуючи з різноманіттям своїх 
життєвих стилів. Більш того, стилі і брен-
ди з’являються і зникають стрімкими тем-
пами, в результаті завдання дизайнерів 
моди з сезону в сезон стає все більш 
складними і вимагають все тоншої гармо-
нії, а завдання рекламних агентів  – все 

РЕКЛАМНА ПОЛІТИКА В ІНДУСТРІЇ МОДИ: ІСТОРІЯ ТА 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

К. С. Боруха, А. В. Лященко
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара  
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більш креативних методів просування 
бренду.

Нові глобальні засоби інформації є чу-
довим способом комунікації скоромину-
щої одноразової моди, яка створюється 
дизайнерами, креативними фахівцями і 
стилістами. Репортажі та аналізи журна-
лістів моди і законодавців смаків допома-
гають виділяти і поширювати тенденції. 
За допомогою рекламних технологій сьо-
годні створюються легенди, змінюються 
смаки цілих поколінь і «входять в моду» 
нові стилі одягу. Саме приклади таких 
значущих рекламних кампаній я аналізую 
в даній роботі і саме на цих прикладах 
формую прогнози подальшого розвитку 
модної індустрії для нашої країни.

У данній роботі ми говоримо про істо-
рію костюма та аналізуємо підстави заро-
дження реклами в масовій моді, а також її 
специфіку. Виявлямо найгучніші рекламні 
кампанії модного світу минулого століття 
та досліджуємо підстави їхнього успіху. 
Також розглядаємо роботу українських 
будинків моди в умовах сьогодення і їх 
досягнення на рекламному поприщі. Іс-
ходячи із історичних процесів спробуємо 
спрогнозувати напрями рекламних техно-
логій в майбутньому в особливостях ві-
тчизняної модної сфери.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблема вибору технологій та 
напрямків реклами в модній індустрії ак-
туальна, тому що сьогодні рівень конку-
ренції брендів дуже високий і вже замало 
просто робити якісні речі за доступними 
цінами. Виробники атрибутів модної ін-
дустрії все частіше звертаються по допо-
могу кваліфікованих спеціалістів в області 
реклами, тому що успіх майбутнього трен-
ду сьогодні залежить від грамотно збудо-
ваної рекламної кампанії, вже недостатньо 
раз в сезон розмістити рекламну статтю в 
модному виданні. Таким чином, щоб пра-
вильно визначити «виграшну комбінацію» 
рекламних ходів, треба проаналізувати 
витоки виникнення самого феномену 
модної реклами. Дослідження дозволяє 
прослідити момент зародження реклами в 

індустрії моди, виокремити успішні мето-
ди проведення рекламних акцій з історії 
та визначити специфіку та особливості 
проведення рекламних кампаній вітчиз-
няними домами моди.

Об’єкт «індустрія моди як сфера для 
розвитку рекламних технологій» не ви-
вчався детально науковцями, але існує 
багато досліджень моди, як соціально-
культурного феномену у роботах Е.А. 
Аброзе, а також А.К. Дмитрієвої, які є ба-
зою для поточного дослідження. Окрім 
цього, методологічну базу роботи склали 
праці Ф. Котлера, І. Келлера, П. Дейсіна, Д. 
Сміта, С. Лафоре, Дж. Сондерз, Р. Бордлі, 
В. Домніна, В. Лерція, А. Стася, і ін., що 
вивчали можливості реклами і PR в про-
суванні брендів індустрії моди в різні 
часи.

Об’єктом дослідження є індустрія моди 
як сфера для розвитку рекламних техно-
логій

Предмет дослідження: сучасні тенден-
ції рекламних технологій у світі

Мета статті полягає у визначенні осо-
бливостей рекламних технологій у мо-
дельній сфері у світі, а також у порівнянні 
рівнів українського моделевиробництва 
та західного досвіду, збудувати приблиз-
ний прогноз розвитку тенденцій моди і 
підкреслити «працюючі» прийоми рекла-
ми і «успішні» технології масової комуні-
кації стосовно до індустрії моди як такої 
та на теренах вітчизняного модного ре-
кламного світу

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мода існує з давніх часів. Історія 
костюма бере свій початок 2000 років тому 
і триває понині. Плем’я, що жили в тро-
пічних лісах Амазонки вставляли вели-
чезні кістяні диски в нижню губу, в цен-
тральній Африці багато племен спеціаль-
но покривали своє тіло шрамами, при 
чому таку процедуру проходили як хлоп-
чики, так і дівчатка які досягли повноліт-
тя. Пізніше існувала мода на перуки, вуса, 
корсети, під’юбники і багато іншого. Всі ці 
модні атрибути говорили про приналеж-
ність до певної соціальної групи і статус в 
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ній. [4, глава 3]. Ідею «демонстративного 
споживання» вперше висловив Торстейн 
Веблен в 1899 році у своїй роботі «Теорія 
дозвільного класу». Він писав: «Приємне 
враження від акуратного і чистого наряду 
створюється, якщо не зовсім, то в значній 
мірі, завдяки тому, що він наводить на 
думку про неробства  – звільненості від 
особистого контакту з виробничим про-
цесом якого б то не було роду. Значна 
частина привабливості, властивої лакова-
ного взуття, бездоганної білизни, сяючого 
капелюха в формі циліндра і прогулянко-
вої тростини, настільки сильно збільшує 
природнє почуття власної гідності пана, 
йде від того, що в них міститься багато-
значний натяк: їх власник, який так одяг-
нений, не може бути причетним ні до 
якого заняття, що прямим і безпосереднім 
чином представляє собою якусь суспільну 
користь. Вишуканий одяг служить своїм 
призначенням не тільки в силу дорожнечі, 
а й на тій підставі, що він є емблемою не-
робства. Він не тільки доводить, що той, 
хто його носить в змозі споживати віднос-
но великі цінності, але і в той же час – що 
він споживає, не роблячи. »[3, глава 4]

Георг Сіммел – німецький філософ, чия 
робота про моду була опублікована в 
1904  році став родоначальником теорії 
«просочування», яка через століття все ще 
має під собою певне підґрунтя, хоча в спо-
собах формування моди за останній час 
відбулися серйозні зміни. Теорія полягає в 
тому, що модні течії створюються в серед-
овищі для і безпосередньо самими пред-
ставниками вищих верств суспільства. 
Кутюр’є створює стиль, який демонстру-
ється лідерами моди, в зв’язку з чим цей 
стиль стає бажаним для тих, хто стоїть 
нижче на соціальній драбині і хто починає 
копіювати і популяризовувати його. [4, 
глава 1]

Тепер давайте повернемося у наш час. 
Сьогодні демонстративне споживання 
буяє як ніколи, при цьому явище не об-
межується виключно вищими верствами 
суспільства.

Досліджуючи історію зародження інди-

відуального стилю ми розуміємо першо-
причини наших сьогоднішніх поривів. А 
далі – варто простежити те, що було зро-
блено і залишається успішним протягом 
століть, щоб зрозуміти  – теорія Веблена 
працює як ніколи! Чорна сукня від Chanel, 
Вузькі джинси Levis, мереживна білизну і 
трусики танго Victoria Secret, лаковані 
туфлі Christian Louboutin і багато іншого. 
Використанні рекламні прийоми так і 
кричали: «Це товар виключно для обра-
них!» Типовий приклад  – історія бренду 
Chanel, який використовував у своїй ре-
кламі знаменитих людей того часу, які без 
сумніву були уособленням розкішу і ста-
тусу.

20  століття увійшло в історію світової 
реклами як епоха оголених тіл і кричущої 
сексуальності. Варто тільки згадати зна-
мениту рекламу YSL далекого 1971 го року, 
для якої оголеним знявся сам легендарний 
засновник Ів Сен Лоран. Звичайно, такі 
гучні кампанії викликали чималий скан-
дал в суспільстві, на них надходило багато 
скарг і реклами були швидко заборонені, 
проте слава про них розходилася в пресі і 
продажі модного будинку зростали у бага-
то разів!

Згодом рекламщики зрозуміли, що не 
самі оголені тіла привертають публіку, а 
заборонені теми і гучні скандали зверта-
ють увагу громадськості. Так з’явився 
«Мавзолей» в російській рекламі Louis 
Vuitton. Після, ми побачили знаменитий 
поцілунок політиків у Benetton, і, нарешті, 
головна провокація 2012 роки від Harvey 
Nichols, які для того, щоб показати, на-
скільки модникам важко дочекатися гран-
діозного розпродажу їх бренду, зобразили 
їх описаними! [1]

У 21 столітті і в українських реаліях все 
виглядає трохи бідніше, однак ми бачимо 
все ті ж рекламні прийоми у Андре Тана в 
його новій кампанії, обличчям якої стала 
популярна і не менш провокативна спі-
вачка Оля Полякова, усі також помітили 
знамениту українську топ-модель Еллу 
Кандибу в новому рекламному проекті 
Litkovskaya.



44 

Zbiór artykułów naukowych.

Висновок: Сьогодні рекламні можли-
вості модної індустрії практично безмеж-
ні. Різноманітні акції, спеціальні пропо-
зиції, знижки та особливі умови, викорис-
тання публічних людей для залучення 
уваги, рекламні статті і каталоги, оформ-
лення вітрин та корпоративна етика – все 
це частини, які складають рекламну кам-
панію.

Досліджуючи рекламні прийоми захід-
них брендів, слід зазначити, що українські 
тенденції налаштовані саме на них. Ми 
поки що не законодавці, а тільки послідов-
ники в світі моди. Слід зазначити, що про-
ведення реформ у всіх сферах життєдіяль-
ності сприяють просуванню західних тра-
диційних засобів реклами на вітчизняних 
модних теренах. Таким чином, це дослі-
дження дозволяє визначити місце знахо-
дження України на шляху до успіху захід-
них колег, та побачити різницю наочно.

Виходячи з прогнозів Метью Джитта в 
його роботі «Майбутнє моди» [5], а також 

з результатів спостереження і аналізу, 
проведеного в даній роботі, можна поба-
чити, що Україна є перспективною і обна-
дійливою в сфері модельного бізнесу, а 
значить і в його просуванні. Треба заува-
жити, що нестабільна економічна і полі-
тична ситуація стає бар’єром для розви-
тку fashion індустрії і це залишає свій від-
биток на модному поприщі: з дослідження 
видно, що тенденція прагнення насліду-
вання і переймання традицій заходу все 
більше простежується в Україні.
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Вступ: Щорічно ми спостерігаємо зрос-
тання ринку реклами і зниження ефек-
тивності прямої реклами. Для вирішення 
цих завдань необхідно шукати інші шляхи 
впливу реклами на споживача. Тут на пер-
ший план виходить технологія Product 
placement. У вчених не склалося єдиної 
думки щодо визначення терміна Product 
placement. Ольга Березкіна визначає 
Product placement: «...це розміщення пев-
ного товару, торгової марки або послуги в 
кіно, теле  – і радіопередачах, у газетах і 
журналах, в Інтернеті, комп’ютерній 
комп’ютерних іграх, в мультфільмах, літе-
ратурі, поезії, в піснях і музичних кліпах, 
в коміксах і т. п.  – у всіх «продукти», які 
мають сюжет і які адресовані середньо-
статистичному споживачеві. Це техніка 
вплетення бренду, товару або послуги в 
сюжет твору, а значить, життя кіно – або 
телегероя, його спосіб життя і його ото-
чення... » [1, 12-13]

Для багатьох напрямків бізнесу техно-
логія прихованої реклами є ефективним 
рекламним інструментом. Технологію 
Product placement використовують на-
ступні напрямки бізнесу: приватні медич-
ні центри, будівельні компанії, телекана-
ли, ресторани, торговельні та розважальні 
центри та інші сфери бізнесу сфери по-
слуг. А виробники товарів масового спо-
живання займають перше місце серед ор-
ганізацій, що застосовують Product 

placement. Важливо відзначити, що у 
зв’язку із забороною реклами тютюнової 
та алкогольної продукції, Product 
placement на ринку цих товарів, є пошире-
ною рекламної технологією.

На сьогоднішній день існує багато кана-
лів передачі прихованої реклами, відзни-
чимо, що при першій появі Product 
placement таких каналів було всього два: 
кіно і телесеріали. Для ефективної роботи 
прихованої реклами, необхідно врахову-
вати те, що вибір каналів Product placement 
повинен збігатися з інтересами цільової 
аудиторії каналу.

Актуальність теми дослідження: На 
даний момент рекламна технологія Product 
placement швидко розвивається. 
З’являються нові канали передачі реклам-
ного повідомлення: комп’ютерні ігри, те-
лепрограми, телесеріали, музика, книги і 
багато інших. Головною особливістю 
Product placement є, те що дана рекламна 
технологія повинна бути ненав’язливою і 
служити сполучною ланкою між спожива-
чем і товаром. Прихована реклама пови-
нна сприйматися у глядача, як невід’ємна 
частина сюжетної лінії і доповнювати об-
раз героя. Зараз ми можемо спостерігати 
серйозні порушення цієї задачі Product 
placement  – товар з’являється нізвідки, 
його поява недоречно і йде врозріз з сю-
жетною лінією. Глядач починає розуміти, 
що реклама цього товару проплачена, а 
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замовника не хвилює де і як в кадрі 
з’явиться товар, головне, щоб продукт ді-
знавалися і надалі купили.

Метою роботи є аналіз Product 
placement в українських ситкомах та вплив 
на зміну суспільних ціннісних орієнтирів.

Об’єктом дослідження є Product 
placement в кінофільмах, як рекламна тех-
нологія.

Предметом дослідження є особливості 
функціонування і розвитку Product 
placement як рекламної технології.

Результати дослідження: При уважно-
му перегляді аналізованих ситкомів («Ко-
хання у великому місті 1, 2, 3», «8 перших 
побачень», «8  кращих побачень») можна 
зрозуміти, що вони пронизані рекламою. 
Їжа, одяг, телефони, кафе – список можна 
продовжувати ще довго. Розглядаючи 
приклади використання Product placement 
в нашій країні, ми зауважимо, що вико-
ристання того чи іншого товару не завжди 
доречно в сюжетної лінії.

Працівники українського ринку рекла-
ми, напевно, ще не до кінця розуміють, що 
Product placement  – це технологія прихо-
ваної реклами. Переглядаючи фільми 
української кіноіндустрії важко не помі-
тити, що рекламований продукт показу-
ється крупним планом, що б споживач 
його точно помітив і купив. Проаналізує-
мо роботу Product placement на конкрет-
них прикладах, українських ситкомах 
«Студії «Квартал 95» («Кохання у велико-
му місті 1, 2, 3», «8  перших побачень», 
«8  кращих побачень»). Розміщення про-
дукту в кадрі відбувається занадто 
нав’язливо і незграбно. Продукт в кадрі, 
часом займає більшу частину екрана, а 
іноді кадр застигає на тому чи іншому то-
варі, щоб глядач точно зміг його ідентифі-
кувати. Наприклад, простежується вико-
ристання одного бренду протягом всього 
ситкому – герої обирають спортивні кос-
тюми фірми Addidas («Любов у великому 
місті 2»), а в першій частині серіалу – всі 
герої користуються лінійкою мобільних 
телефонів «Моторола», в наступних час-
тинах – це телефони Apple.

Використання бренду як невід’ємної 
частини сюжетної лінії дає широкі мож-
ливості для рекламування. Прикладом 
може бути, те, що герой протягом тієї чи 
іншої сцени розповідає про унікальність 
товару або послуги – «Кохання у великому 
місті 3» про якості жувальної гумки 
«Orbit». Такий спосіб реклами встановлює 
зв’язок між героєм і товаром – жувальну 
гумку рекламує стоматолог («Кохання у 
великому місті 3»). Іншим прикладом 
може стати використання одного і того ж 
продукту протягом всієї сюжетної лінії, 
наприклад  – герой «Кохання у великому 
місті 1» Артем Ісаєв протягом всієї серії 
п’є пиво ТМ «Балтика». Важливо, що б 
герой став близький глядачеві і тоді, мож-
ливо, глядач захоче наслідувати героя і 
купить схожі речі, продукти, аксесуари, 
що використовував кумир.

Першою перевагою такого рекламуван-
ня є його низька вартість  – витрати на 
послуги копірайтерів. В їх завдання вхо-
дить створення такого рекламного пові-
домлення, яке не буде вибиватися із за-
гального контексту сюжетної лінії і не 
буде виглядати очевидною рекламою. 
Другою перевагою – позитивне ставлення 
до продукту з боку героя кінострічки. 
Найчастіше глядач співчуває героєві і тут 
може спрацювати ефект наслідування. 
Якщо герой висловлюється позитивно 
про той чи інший продукт, товар, послугу, 
то і глядач, можливо, скористається його 
порадою і купить продукт – цєї дії і дося-
гають шляхом використання Product 
placement.[2; 3]

Висновок: Рекламна технологія Product 
placement з’явилася в 30-х роках 20 століт-
тя в Америці і зародилася на кіностудіях. 
Перше використання прихованої реклами 
було мультфільм про моряка Папая, який 
рекламував консервований шпинат. За-
вдяки цьому, рекламна компанія направ-
лена на популяризацію консервованого 
шпинату в Америці пройшла успішно і 
його продажі зросли. У 80-х роках реклам-
на технологія переросла в цілу індустрію. 
А до початку 90-х рекламна технологія 
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Product placement була прийнята всюди і 
стала ефективним нетрадиційним інстру-
ментом реклами.

В Україні технологія вперше була засто-
сована в 2000  році Product Placement у 
фільмі «Сніжна любов, або Сон у зимову 
ніч» Оксани Байрак. Найбільша заслуга в 
розвитку Product placement в Україні – за 
телеканалами «Інтер», «1 + 1» та їх про-
дюсерами Олександром Шкарівським, 
Олександром Роднянським, Владом Ря-
шиним. [4]

Пряма реклама стрімко перестала 
сприйматися аудиторією, це пов’язано, 
насамперед, зі зміною медіа-середовища. 
На перший план вийшли нетрадиційні 
методи реклами, ефективні для встанов-
лення контакту з цільовою аудиторією. 
Реклама в сюжеті телепередачі стає більш 
ефективною, ніж рекламні блоки між пе-
редачами.

Технологія Product placement – об’єднує 
в собі всі засоби комунікації. А комплекс 
цих заходів, є більш ефективним у досяг-
ненні позитивного результату. З’єднання 
рекламних інструментів здатне збільшити 
прихильність споживача до продукту. 
Product placement буде більш ефективний, 
якщо буде використовувати одночасно з 
прямою рекламою, для досягнення пози-
тивно результату від проведеної реклам-
ної кампанії.

Product placement здатний:
1. Підвищити впізнаваність бренду за 

рахунок побудови асоціації бренду з кон-
кретним героєм, який взаємодіє з про-
дуктом

2. Збільшити довіру споживача до брен-
ду за рахунок лояльного ставлення спо-

живача до каналу передачі рекламного 
повідомлення

Технологія Product placement  – не нав’яз-
лива і сприймається потенційною аудиторі-
єю краще, ніж пряма реклама, на яку в ауди-
тори вже сформувалася негативна реакція.

Використання технології Product 
placement у багато разів дешевше для ре-
кламодавця, ніж використання каналів 
прямої реклами. Розміщення продукту 
безпосередньо в сюжеті фільму, не вима-
гає витрат рекламодавця на розробку кон-
цепції рекламного ролика і його подальше 
розміщення на телебаченні. А ефектив-
ність Product placement вище, за рахунок 
зацікавленості аудиторії, насамперед, ка-
налом передачі рекламного повідомлення 
в який інтегрований рекламний продукт.

Ринок реклами України варто на само-
му початку свого шляху розвитку. А ви-
користання Product placement, в подаль-
шому, може стати успішною альтернати-
вою прямій рекламі і надавати більше 
впливу на українського глядача.
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Історія жанру фоторепортаж розпочи-
нається у ХІХ столітті, коли випуск газет-
них видань набирає обертів і стає соціаль-
но-популяризованим явищем. Саме тоді 
редактори видань починають замислюва-
тись над тим, як вони можуть завоювати 
своїх читачів. Згодом Інтернет ЗМІ стають 
найістотнішим джерелом фоторепорта-
жів. Кількість фоторепортажів збільшу-
ється, а якість зменшується.

Олександр Лапін, авторитетний фото-
граф, в своїй книзі «Фотографія як» пише: 
«Репортажна фотографія, таким чином, 
досліджує дійсність і часто відкриває нам 
в самих звичайних ситуаціях такі глибини 
і такі смисли, які в реальному житті ми 
просто не помічаємо». Фотожурналісти 
сьогодні можуть не лише інформувати 
суспільство, а й впливати на наше став-
лення до навколишнього світу. Саме тому 
аналіз жанрів фотожурналістики сьогодні 
є беззаперечно актуальною темою.

Вагомий внесок у вивчення фотографії 
та фотожурналістики зробили Б. Черня-
ков, Г. Чудаков, Ю. Шаповал, А. Колосов, 
С. Горевалов, В. Березін, В. Ладутько, 
О.  Лапін, В. Михалкович, Л. Ди ко, 
Л. Волков-Ланніт та інші.

Для того, щоб оцінити якість фоторе-
портажів, та їх впливовість на сприйняття 
матеріалу читачем, ми обрала дві головні 
події Одеської області: Одеський Міжна-

родний кінофестиваль (ОМКФ) та Одесь-
кий тиждень моди. Останній раз ОМКФ 
пройшов влітку 2016 року. Одеський тиж-
день моди відбувся у двадцятих числах 
березня 2017 року. Матеріалом досліджен-
ня стали фоторепортажі 10  інтернет ви-
дань, які розміщували фотографії, які зро-
били під час освітлення подій.

Одеський Міжнародний кінофестиваль 
пройшов минулого літа вже сьомий раз. 
Незважаючи на це, фоторепортажі з кіно-
фестивалю із року в рік майже не зміню-
ються. Для аналізу ми взяли 10  інтернет 
ресурсів, а саме:

fakty.ua
hochu.ua
detector.media
nv.ua
karavan.ua
ivona.bigmir.net
jetsetter.ua
lady.tochka.net
odessa.net.ua
uc.od.ua
Основні тези, які ми сформулювали під 

час аналізу:
Більшість видань змогли показати фести-

валь тільки як конкурс найкращої або най-
гіршої сукні. Показати щось окрім червоної 
доріжки фоторепортера не здогадались;

Три ресурси (nv.ua, ivona.bigmir.net, 
odessa.net.ua) намагались зробити репор-
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таж за канонами, продумавши єдиний 
стиль, кольорову гаму фоторепортажу, 
композицію та сюжет фотографії. Вдалим 
фоторепортажем можна назвати тільки 
репортаж nv.ua. На одеському ресурсі 
оdessa.net.ua якість фотографій показує, 
що вони були зроблені рядовим журналіс-
том, який нічого не знає про фотографію;

Незважаючи на те, що фоторепортажі 
ресурсів не мають оригінальності, вони 
досягли своєї мети, бо їхня аудиторія  – 
жінки, які хочуть знати, в якій сукні при-
йшла та чи інша відома особа. Фотографії 
з червоної доріжки виконані якісно і не-
суть саме ту інформацію, яку хочуть отри-
мати читачі.

Одеський тиждень моди проходить два 
рази на рік. Цього року покази відбувалися 
в різних місцях, тому сюжет, колористики та 
атмосфера фоторепортажів відрізнялась.

Ресурси, які опублікували репортажі 
Одеського тижню моди:

odessafashionweek.com
oksana13.blogspot.com
amazonkamodels.com
orest.com.ua
izum.ua
vogue.ua
pushkinska.net
odessapost.com
on.od.ua
dumskaya.net
Основні тези, які ми сформулювали під 

час аналізу:

Серед ресурсів, які висвітлювали Одесь-
кий тиждень моди, знайти однакові ре-
портажі неможливо. Кожний інтернет ре-
сурс робив фоторепортажі у своїй коло-
ристиці. Через те, що на тижні моди за-
вжди запрошують фотографів, то якість 
кадрів постраждала лише в трьох ресур-
сах (oksana13.blogspot.com, odessapost.
com, dumskaya.net). Накращий фоторе-
портаж – vogue.ua;

Одеські інтернет ресурси не мають якіс-
них фоторепортажів;

У випадку с Одеським тижнем моди, 
вплив фотографій на матеріал особливо 
відчувається. Вони є базою кожного 
матеріалу.

З двадцяти репортажів тільки три від-
повідають класичним вимогам компози-
ції, колористики та побудови сюжету. 
Лише один є динамічною історією, де фо-
тографії пов’язані певним смисловим лан-
цюгом одна з одною. Звичайно, мету «про-
інформувати читача про подію» виконує 
кожен фоторепортаж, але вплив здійсню-
ють лише ті, що виконані якісно людьми, 
які тримали фотоапарат в руках вже дале-
ко не вперше.
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Сучасна вища школа перебуває в стані 
зміни змістовних і організаційно-
педагогічних форм побудови освітнього 
поля. У концептуальних підходах, що роз-
робляються в даний час, до здійснення 
вже початих і запланованих перетворень, 
одною з провідних є проблема підготовки 
фахівців не тільки з гарною професійною 
кваліфікацією, але здібних до цілісного і 
системного аналізу складних проблем су-
часного життя суспільства і навколиш-
нього середовища.

Вчених і митців об’єднує думка про те, 
що кожна людина як особистість може 
реалізувати покладені на неї функції лише 
в тому випадку, коли пізнає смисл власної 
професійної діяльності, коли рефлексив-
но усвідомить своє місце в житті і своє 
ставлення до світу, до самої себе. Отже, 
постає питання про теоретичні засади 
професійної підготовки особистості до 
відображення світу у самій собі, до своє-
рідного діалогу з собою, власною свідоміс-
тю і світовідчуттям, зокрема, готовністю 
майбутнього вчителя музичного мисте-
цтва до професійної рефлексії, що поєд-
нує у собі психолого-педагогічну і мис-
тецьку спрямованість художньо-педа го-
гічної діяльності.

Художньо-педагогічна освіта за своєю 
сутністю спрямована на виховання інте-
лектуальної еліти, здібної до осмислення 
реалій розвитку культури і мистецтва. На-
явні державні освітні стандарти знанієво-
орієнтовані і вкрай мало уваги приділяють 
проблемному баченню, розумінню суті 

процесів, що відбуваються в музичному 
мистецтві взагалі і системі мистецької осві-
ти зокрема. В цих умовах мистецьким фа-
культетам вищих навчальних закладів не-
обхідно випереджати ситуацію, формуючи 
нові освітні еталони, орієнтовані на вихо-
вання культурної еліти, здатної до осмис-
лення художньо-естетичних цінностей, 
бачити реальні проблеми духовного розви-
тку особистості та розуміти роль, місце і 
значення мистецтва в цьому процесі.

У сучасному суспільстві змінилося від-
ношення до музичного мистецтва, а від-
так і до музично-педагогічної освіти. Су-
часний ринок праці підвищує попит на 
прикладне знання, тоді коли такі явища 
як вища мистецька освіта є носієм фунда-
ментальних основ художньо-естетичної 
культури і відповідних знань про шляхи її 
розвитку. Мистецькі факультети повинні, 
з одного боку, змінюватися, орієнтуючись 
на потреби сучасного ринку, з другого 
боку, зберігати свою академічну суть, що 
дозволить зберегти і примножити націо-
нальні культурні традиції, а його випус-
кникам підтримувати конкурентоспро-
можність на міжнародному рівні.

В умовах складної демографічної ситуа-
ції мистецькі факультети вищих навчаль-
них закладів освіти вимушені вступати в 
конкурентну боротьбу з іншими навчаль-
ними закладами за контингент, збережен-
ня якого є умовою його існування як со-
ціального інституту. Дана ситуація при-
водить до зниження якості освіти і нега-
тивно позначається на рівні професійної 
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підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва.

Одним із шляхів подолання кризи є 
осмислення ролі мистецьких факультетів 
в нових умовах розвитку вітчизняної 
культури і освіти. З цією метою необхідно 
визначити роль мистецтва і місце вихов-
ної функції музично-педагогічної освіти 
серед інших основних функцій мистець-
ких факультетів, закономірності її успіш-
ної реалізації та основні напрями вдоско-
налення професійної підготовки майбут-
нього вчителя музичного мистецтва.

Теоретичні положення формування 
розвивального середовища випливають із 
загальної теорії розвитку індивіда та його 
підготовки до професійної діяльності.

Під розвивальним середовищем ми ро-
зуміємо створення таких умов, за яких 
зміст, структура, методи навчання і вихо-
вання в сукупності відображали б проце-
си, що відбуваються на рівні культури в 
цілому. Ці умови припускають викорис-
тання історичного досвіду, багатих духо-
вних і загальнокультурних традицій, до-
сягнень світової науки і культури.

Потреби сучасної музично-педагогічної 
освіти полягають у створенні середовища, 
що характеризується наступними особли-
востями:

• застосуванням міждисциплінарного 
підходу і синтезу психолого-педаго-
гічної науки і різновидів мистецтва в 
процесі навчання;

• широким застосуванням інтерпрета-
ційних методів дослідження;

• зниженням залежності від соціокуль-
турних чинників і перехід до 
особистісно-орієнтованої освіти;

• застосуванням методу моделювання 
процесів художньо-естетичного вихо-
вання і навчання, сприймання і від-
творення музичних творів, рефлексії 
та творчої інтерпретації.

Навчальне середовище покликане за-
безпечити максимально ефективний роз-
виток всіх властивостей особистості: рів-
невих, комбінаторних, процесуальних, 
регуляторних.

Формування розвивального середови-
ща професійної підготовки вчителя му-
зичного мистецтва має за мету створити 
умови для оволодіння студентом метода-
ми самопізнання і мотивувати його про-
фесійне самовдосконалення. Це вимога 
часу. Самопізнання актуалізує формуван-
ня мотивів і розвиток інтересів, які по суті 
є усвідомленими потребами, а також пе-
редбачає процес цілеутворення внаслідок 
обрання ідеалу самовдосконалення у ви-
гляді бажаних професійних якостей.

У теорії та практиці вищої педагогічної 
освіти тривалий час переважала, та й досі 
жива традиція, готувати не стільки 
вчителя-вихователя, скільки викладача 
того чи іншої дисципліни. І зараз багато 
хто вважає, що головне у підготовці май-
бутнього вчителя музичного мистецтва  – 
це повідомити йому суму знань і допомог-
ти засвоїти вміння і навички музично-
естетичної та художньо-педагогічної діяль-
ності. Однак при цьому значно менше 
приділяється уваги розвитку художньо-
педагогічного мислення, орієнтованого на 
виховний процес, озброєнню його 
загально-педагогічними знаннями теоре-
тико-методологічного спрямування. Праця 
вчителів у загальноосвітній школі повинна 
бути орієнтована перш за все на розвиток і 
виховання особистості школяра в процесі 
спільної художньо-естетичної діяльності. 
Зміст мистецьких дисциплін реалізується в 
школі лише через особистість вчителя, 
його художньо-естетичну і професійну 
культуру. Школа зараз знаходиться в кри-
зовому стані, і щоб вийти з нього, вона 
повинна отримати вчителя нової формації, 
який володіє загальною, художньо-есте-
тичною і професійною культурою, критич-
ним і послідовним професійно-педа го-
гічним мисленням, вільним від усталених 
стереотипів недавнього минулого.

Література
1. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва: Теорія і мето-

дика викладання мистецьких дисциплін / Г.М. 
Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

2. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: 
проблеми сучасної педагогічної освіти: навч. по-
сіб. / О.П. Рудницька. – К.: ІЗМН, 1998. – 248 с.



52 

Zbiór artykułów naukowych.

During the XIX century skirts theatrical 
life is largely determined common to all 
Ukrainian territories traits. Not most charac-
teristic of them is existence versatile in their 
functionality groups: versatile genre reper-
toire (dramatic performances, opera, vaude-
ville, ballet, etc.), multilingual (performances 
were played in Polish, French, Russian, 
Ukrainian, German), mixed troupe (Russo 
-Ukrainian and Ukrainian-Russian-Polish 
groups, in particular, led by John Stein, Alex-
ander Lenkavsky, Ludwik Mlotkovskym, Pe-
ter Rekanovskym). They toured not only in 
areas skirts, but in Ukraine in general and 
sometimes even beyond.

The repertoire included such contempo-
rary dramatic theater plays, operas and bal-
lets, but clearly dominated the synthetic mu-
sical and dramatic forms such as opera, 
vaudeville, opera, ballet, comedy, music and 
more. As for the genre of opera, it should be 
noted that prevailed uncomplicated pieces of 
musical numbers, most of which were alter-
nated with spoken dialogue. Dramatic music 
plays were full of episodes, often by folk 
songs, dances and choruses that were inserted 
as necessary. In opera, vaudeville (including 
“Kazak-styhotvorets” Alexander Shakhovsky 
and “Catherine” Kavos “Moskal the Wonder” 
John Kotlyarevskogo “Boy-Woman” Gregory 
Flowers-Osnovyanenko) spoken dialogue in-
terspersed with songs, with these songs were 
closely associated with the action, and in 
many cases played a significant role in reveal-
ing the dramatic situations and character ac-
tors. This tradition comes back to school and 
interludes dens drum [6, p. 134 135]. 
  One of the most popular and illustrative 
examples of contemporary Ukrainian drama 
can be considered “Natalka Poltavka” Kotl-

yarevskyi. This “Little Russian Opera” (by 
genre definition of the author) has proven its 
extraordinary vitality, with a long history of 
performances. Her stage life began in 1819 in 
the Poltava Theater, directed by Ivan himself 
Kotlyarevsky. In the early 20’s of the XIX cen-
tury. “Nedorosl” with M. Shchepkin was 
staged in Manchester and London, and in 
30 years the show was shown in Moscow and 
St. Petersburg, later becoming one of the fa-
vorite operas Ukrainian [6, p. 134 135].

The first known Ukrainian researcher who 
has focused on the study of theatrical life 
skirts, was historian and ethnographer Bone 
Koperzhynskyy. This issue, in particular, was 
devoted to his article “Theater and musical 
life at the tail end of XVIII and the first three 
decades of the XIX century” [4, c. 119]. By 
resorting to the characteristics of the histori-
cal background that led to the specificity of 
the artistic life of the region: “As our whole 
Right Bank, made up skirts one with Poland 
and had little if not identical with it social, 
economic and political order. Large expanses 
of Ukrainian land is concentrated in the 
hands of a small handful of feudal barons “[4, 
p. 113]. Skirts, as mentioned in the first sec-
tion of this paper at that time directly were 
strongly influenced Polish culture, of course, 
in the field of theater during the XIX century, 
these features are significant and largely af-
fected the development of theatrical art of the 
region.

Some of the first information about theater 
life skirts recorded under «Kilka slów o Mal-
inowskim», published in the newspaper «Ty-
godnik Petersburski» 1840, in the works of 
Polish ethnographers Anthony and Michael 
Roll and in the article by M. Yavorovsky 
“Suschestvuyuschiya nыnѣ kamenetskiya 

THEATRES LIFE ON PODOLIA LATE XIX BEGINNING  
OF XX CENTURY

Antoshko Marina
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duhovnыya school vъ yhъ proshedshey 
sudbѣ «(Kamenetz, 1888). By most available 
on the subject data 1798 Zmiyevskyy Antho-
ny (1769 – after 1834) (Zhmiyovskyy) Polish 
theatrical figure, who once worked as a the-
ater actor in Warsaw, first filed a petition to 
the governor of the city. Kamenetz-Podolsk 
I.. Gudovich respect theatrical device in the 
room that once belonged to the Uniate church 
[4, p. 119].

One demonstration of theatrical perfor-
mances troupe repertoire of A. Zmiyevskoho 
was Maciej Kamyenskoho comic opera «Zos-
ka» (1795), which is one of the most popular 
works of the Polish repertoire. Also of interest 
for spectators works were: Marmontel play 
«Zemirah and Azores» 1, translated from 
French operas M. Kamyenskoho «blessed the 
poor» and «Easy chaste» [4, p. 117].

Follower A. Zmiyevskoho became Nyepo-
mutsen Jan Kaminski (1777-1855), who in 
1801. Kamenetz-Podolsk, organized an ama-
teur theater group. We know that was com-
posed of Polish actors (S. Malinowski A. Han-
kevych K. Lipinski, E. Sbrozhek, L. Vovkovyn-
ska). The repertoire troupe YN Kaminsky also 
included pieces of French, German, Italian and 
Polish authors. Among the most popular 
works of Polish authors should mention at 
least comic opera texts Wojciech Boguslavsky 
«Amazon» and «Iskahar King Huaksary» (mu-
sic by Joseph Elsner), «false miracle or 
Krakiv’yany and Gural» (music by Jan Stefani) 
popular comedy by the same author «Fashion 
spasms,» an opera with music by M. Radziwill 
Holland «Ahatka» vaudeville (AF processing 
Zhulkovskoho French comedy) «Old Kom-
patska or Parrots» and fantastic fairy-opera 
«Rusalka Dnistrova «YN Kaminsky music K. 
Lipinski. Other works by Western playwrights 
theater groups YN were put Kaminsky tragedy 
Friedrich Schiller’s «The Robbers» and «Mary 
Stuart», «Hamlet» by William Shakespeare, 
George Opera. Paiziello «Fraskatanka» «Eu-
gene» by Beaumarchais, comic D. Cimarosa 
opera «entrepreneur of worries,» A. Kotzebue 
drama «Two Klinsberhy», «German zahol-
ustya», «The Virgin of the sun» and «Knights 
Templar» Reynard [4].

Many of these works were presented in the 
translation of YN Kaminsky that affected the 
specific style theater troupe. Characterizing 
Translation and dramatic art YN Kaminsky, 
K. Koperzhynskyy notes that he brought the 
opera melodrama of being under the influ-
ence of romantic traditions. This trend is 
clearly reflected in contemporary plays by 
other authors as Polish  – V. Boguslavsky ( 
«Iskahar – King Huaksary»), and representa-
tives of other national cultures, including 
German («Son of Love» Alexander Kotzebue) 
[4, p. 120-121].

K. Koperzhynskyy also delivers informa-
tion about tour performances in Kamenetz-
Podolsk itinerant troupes who came here al-
most every year. Author names, including the 
name of Jan Shchurovsky, which appeared in 
1807 with his wife. In 1814, there were per-
formances of «actor Zilinskoho from the 
city» [4, p. 122].

Around 1820, according to K. Koperzhyns-
koho, director Kamenetz-Podolsk theater be-
came Severin Malinowski (1777-1850) – na-
tive skirts, Polish actor, director, playwright 
and translator. While studying at the Jesuit 
school in Mogilev-Podolsky, a young man 
played in the theater Stanislav Felix Potocki 
in. Tulchin. His first teacher of acting was 
known theatrical figure  – V. Boguslavsky. 
Working actor troupe J. Kaminski in 1805-
1806, S. Malinowski significantly improved 
their acting skills. During this time he trans-
lated Polish comedy «The Princess Elidska» 
«Psyche,» «George Danden» Jean Moliere. In 
the years 1817-1818 S. Malinowski worked in 
theater groups Jozef Moshynskoho in Kame-
netz-Podolsk [4, p. 124].

S. Malinovsky himself was a talented actor 
showed «declamatory talent, enthusiasm, 
reduction and cancellation of voting in ac-
cordance with the passion. The ability to 
highlight important statements in mono-
logues, move the end of the next verse, verse 
without losing harmony, were it not so kind. 
Able to carry fire and enthusiasm stepwise 
from stage to stage, from the act to act, with-
out losing one along the entire stock of the 
effects. «2  The repertoire of C. Malinowski 
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was the role of the famous works of P. Cor-
neille, A. Fredro (he was one of the first who 
introduced the repertoire works of this au-
thor). Great success enjoyed his perfor-
mances as Gustav in his own stage version of 
the fragment dramatic poem of Mickiewicz 
‘Dzyady.»

Podolski theater repertoire in these times 
marked by great diversity of genre and style, 
it included the authors classicist plays, in-
cluding works by Voltaire ( «Semiramide,» 
«Death of Caesar», «Zaire», «Olympia», 
«Prodigal Son» ), Jean Racine ( «Brothers 
enemies», «Andromache», «Mitridat»), P. 
Corneille ( «Gallery court,» «soubrette» «Ny-
comed»), Jean Moliere ( «Sganarelle or imag-
inary cuckold» «Misanthrope») and at the 
same time romantic works (eg «Foremother 
kind Dobratynskyh»  – setting for tragedy F. 
Hrilpartsera) [4, p. 126-127].

In 1829  on the tail, including the theater 
Kamenetz-Podolsk, the troupe toured Len-
kavsky Alexander – student YN Kaminsky. K. 
Koperzhynskyy cites the names of Polish ac-
tors of the theater (Nyedzyelskyy Charles, LA 
Mlotkovskyy P. Rekanovskyy unworldly, Za-
vadsky, Zavadsky Zilinskiy, Montvyanets, 
Mikulski, Levitsky, Lewandowski). In reper-
toire A. Lenkavsky dominated by comedies, 
melodramas and romantic operas. Among 
Polish-works in the repertoire were those 
fragments which sounded Ukrainian lan-
guage – the opera «The Enchanted Palace or 
Ukrainian» John Milevsky and «Gaydamak 
Elena or in Ukraine» YN Kaminskoho3.

  Besides public theaters in major cities in 
the region, particularly in Kamenetz-Podolsk, 
a significant role in the cultural life skirts 
played a private theater companies that oper-
ate in the estates of wealthy landlords.

Most famous magnate, art connoisseurs 
was Count Felix Potocki Stanislas (1753-
1805), in particular, the owner of the city. 
Tulchin Bratslav district in which they were 
created instrumental chapel and theater. As 
the Shamayeva K., «The Theater of the estate 
of Count Potocki in Tulchin were opera and 
operetta. Orchestra conductor for many years 
served as Theodore (Theodore) Ferrari. He 

was a local native, the son of a blacksmith. 
Prymityvshy vivid musical abilities guy Count 
sent him to Naples, where he studied for eight 
years playing the violin. Returning from 
abroad brilliantly trained virtuoso, Theodore 
led the orchestra. Satisfying their ambition, 
Earl gave the Italian musician’s name. Mem-
oirist left a note that «Ferrari conductor be-
lieved at the time in Poland first komponis-
tom ‘» [7, p. 41].

The director of the theater in the city 
Tulchin was already mentioned earlier, An-
thony Zmiyevskyy. Obviously Tulchyn on 
stage, as well as other well-known private 
contemporary art centers, practiced their 
joint performances of artists (trained in many 
cases – at a very high professional level, serfs) 
with hired artists. It is attracting a significant 
number of artists made it possible to present 
the works of the operatic genre, which formed 
the basis of the repertoire.

It is known that with a required Potocki 
family employment contracts concluded by 
professional actors [4, p. 136]. Rather, in 
such circumstances, the estate of work ac-
tors who previously were part of a traveling 
repertory A. Zmiyevskoho still were associ-
ated with groups led by him. It is also pos-
sible that the anhazhuvalysya Tulchin and 
opera singers from Italy. From the memoirs 
it is known, in particular, on the estate were 
presented repeatedly Italian opera and mu-
sic tutor children Tulchin owners was just 
an Italian singer Giuseppe Balabene). The-
ater Culture skirts 60  years of the nine-
teenth  – early twentieth century marked a 
number of general trends that are common 
to different regional centers. For the region 
in the field of theater arts activity was espe-
cially significant artists of Polish origin. In 
particular, the Poles were the initiators of 
organizing the first theatrical performanc-
es. So, thanks to Zmiyevskoho A., N. J. 
Kaminski in. Kamenetz-Podolsk, the first 
in the region teat¬ralni specialized facili-
ties that were further impetus to the devel-
opment of the sphere of cultural and artis-
tic life. Important steps in this process was 
the emergence, development and operation 
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of the first mixed (Polish-Russian, Polish-
Russian-Ukrainian) and later – and actually 
Ukrainian theater company. It should em-
phasize the functional versatility theaters of 
the nineteenth century. Plays that were on 
the stages of theaters Podolsk, was a syn-
thesis of various stylistic trends, including: 
French classicism, Italian opera culture ro-
manty trends and so on. Among other such 
stylistic diversity became the important 
factor on which were formed artistic aes-
thetics own national musical theater.
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З отриманням Україною державності 
значно активізувалися наукові досліджен-
ня у галузі регіоніки. Вагому їх частку 
складають роботи з вивчення особливос-
тей культурно-мистецького, зокрема му-
зичного, життя українських регіонів. Ви-
вчаючи специфіку регіональних музичних 
культур, науковці наголошують на тому, 
що культурно-мистецьке життя регіонів 
України є такою складовою національної 
художньої культури, яка вже утворила 
міцну систему та набула рис професіона-
лізації на всіх її структурних рівнях.

У працях українських дослідників за-
стосовано системний підхід до вивчення 
різних аспектів регіональної культури. 
Серед різноманіття культурологічних і 
мистецтвознавчих досліджень, присвяче-
них комплексному вивченню регіональної 
культури або окремих складових її мис-
тецького життя виділяємо дисертації 
Г.  Борейко [2], О.Васюти [4], П. Даценка 
[5], В.Іонова [6], Т. Ляшенко [8] та ін.

Існуючі дослідження хорового мисте-
цтва регіонів України підтверджують не-
обхідність їх доповнення вивченням про-
цесів становлення і розвитку хорового 
мистецтва на Вінниччині, яка володіє міц-
ними історичними традиціями та значни-
ми досягнення теперішнього часу.

Наукові праці, присвячені дослідженню 
саме музичного мистецтва Подільського 
краю, зокрема Вінниччини в першу чергу 
представлені працями М. Антошко [1], І. 

Т. Бурдейної-Публіки [3], С. Іскри [7], 
Р. Римар [9], О. Смоляка [10].

Наукова робота Р.Римар, характеризує 
хорове мистецтво Західного Поділля  – 
Хмельниччини  – в контексті історичного 
процесу (друга половина ХІХ – початок ХХІ 
ст.) [9]. Дослідниця ретельно аналізує соціо-
культурне середовище, в якому формувало-
ся і розвивалося хорове виконавство краю, 
та різнобічно розкриває особливості діяль-
ності професійних, аматорських і навчаль-
них хорових колективів. О.Смоляк зосеред-
жує дослідницьку увагу на весняній обрядо-
вості Західного Поділля в контексті україн-
ської культури [10], музичний і поетичний 
матеріал якого неодноразово ставав осно-
вою для композиторської творчості у галузі 
хорової музики.

Застосувавши комплексний підхід до 
вивчення музичної та театральної культу-
ри Поділля, М.Антошко розкриває окремі 
процеси у хоровому виконавстві та ком-
позиторській творчості 60-х років XIX  – 
першої половини XX  століття [1]. Зокре-
ма, аналізуючи діяльність на теренах краю 
М.Леонтовича, К.Стеценка, Я.Степового, 
дослідниця відмічає їх внесок у розвиток 
хорового мистецтва Поділля. При роз-
критті особливостей музичного життя Ві-
нниччини у 20-ті роки XX століття М.Ан-
тошко виділяє роль Єврейського народно-
го хору імені І.  Переца, російсько-
українського хорового колективу імені 
І.  Кедрина, хорової капели на чолі зі 

ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО ВІННИЧЧИНИ  
У РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
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Р.  Скалецьким, хорової капели імені 
М.  Леонтовича у підвищенні загального 
рівня музичної культури краю. Як вказує 
дослідниця, до репертуару цих колективів 
входили твори українських і російських 
композиторів, а також обробки народних 
пісень. М.Антошко відмічає, що «справ-
жнім еталоном хорового виконавства ста-
ла творча робота капели, створеної при 
Товаристві імені М.  Леонтовича (хорової 
капели Г. Давидовського, капели С. Папа-
Афанасопуло) на Вінниччині. Її діяльність 
носила яскраво виражений просвітниць-
кий характер (розповсюдження серед 
мешканців Вінниччини кращих україн-
ських творів, ознайомлення населення зі 
зразками як українських, так і світових 
композиторів; зібрання на території Поді-
лля народних пісень, здійснення їх запису 
та аранжування, їх наукового вивчення; 
участь у громадському житті міста під час 
свят, конференцій, з’їздів), що засвідчу-
ється віднайденим в архіві уставом капе-
ли» [1, с.15].

Окремі факти, що стосуються питань 
становлення хорової культури Вінниччи-
ни містяться у дослідженні С. Іскри «Со-
ціокультурна діяльність Римо-католицької 
Церкви у контексті духовної культури По-
ділля» [7]. Авторка цієї роботи розкриває 
специфіку функціонування музичних 
бурс, які на початку ХVІІ століття були 
започатковані єзуїтами на основі бурс для 
бідної шляхти і для учнів з незаможних 
сімей. Дослідниця відмічає, що «навчання 
музиці, грі на інструментах і співу було не 
єдиним завданням музичних бурс: 
виступи учнів у церквах, на шкільних і 
содаліційних урочистостях повинні були 
залучати місцеве населення до храму, а 
студентів  – до школи» [7, с. 36]. Також 
С.Іскра приходить до висновку про те, що 
«активна концертна діяльність музичних 
бурс сприяла підвищенню рівня хорового 
виконавства у католицьких храмах на 
Поділлі. У поєднанні з органом і 
професійністю співаків-бурсаків вона 
створювала надзвичайно сильне враження, 
викликаючи у слухачів сильні естетичні 

почуття» [там саме].
Розкриваючи специфіку релігійно-

суспільного життя католиків Вінниччини 
за часів радянського атеїзму, С.Іскра кон-
статує діяльність у 1950-60-х рр. хорових 
колективів у тих населених пунктах, де 
скупчено проживали католики. Зокрема 
вказані найчисельніші постійні парафі-
яльні хори, що функціонували у Шаргоро-
ді та Мурафі. «Так, у Мурафі, де здавна 
мирно співіснували католики і православ-
ні і була велика кількість міжконфесійних 
шлюбів, хор налічував 27 чоловік (19 жі-
нок і 8 чоловіків). Керував хором місцевий 
органіст Е.  Сварцевич, який виконував 
такі ж самі обов’язки і в Шаргороді» [7, 
с.70]. Спираючись на архівні документи, 
С.Іскра вказує також на діяльність неве-
ликих парафіяльних хорів у Барі, Жме-
ринці та Чечельнику під керівництвом 
церковних органістів. Їх завданням був не 
лише музичний супровід Св. Меси, але й 
спів у різноманітних позаслужбових за-
ходах. Відомо, що й у Вінниці на великі 
церковні свята збирався хор з 50-ти чоло-
вік, а в  Хмільнику у 1954 р. було організо-
вано хор з 30-ти чоловік. Хором керував 
церковний органіст Мечеслав Степано-
вич. Також зазначено, що учасники хоро-
вих колективів постійно піддавалися пе-
реслідуванням з боку влади як найбільш 
стійкі групи Римо-католицької Церкви.

Інформація про діяльність світських хо-
рів на теренах Вінниччини у ХХ столітті 
міститься у дослідженні Т.Бурдейної-
Публіки, яка вивчає становлення і розви-
ток професійних форм музичного життя та 
визначає їх роль у процесі культурного 
розвитку Подільського краю. Її дисертація 
стала першою спробою ґрунтовного ви-
світлення тенденцій розвитку музичної 
культури Вінниччини як складової Поділь-
ського регіону. Дослідниця вказує на діяль-
ність на початку ХХ ст. Подільського Укра-
їнського Товариства «Просвіта», що мало 
свої філії у містечках краю. При деяких з 
них функціонували і драматично-хорові 
гуртки, зокрема в містечку Печора Брац-
лавського повіту. У Тульчині в місцевому 



58 

Zbiór artykułów naukowych.

осередку «Просвіти» працював і М.Леонто-
вич, поміж різноманітних видів діяльності 
якого була й робота з хором Тульчинської 
жіночої єпархіальної школи.

Досить стисло дослідниця розкриває 
діяльність у 20-30-х роках ХХ ст. на тере-
нах Вінниччини Тульчинської хорової ка-
пели, Художньої капели Давидовського, 
Вінницької капели ім. М.Леонтовича.

Розкриваючи сучасний стан професійно-
го музичного життя Вінниччини, 
Т.  Бурдейна-Публіка характеризує роботу 
хору Державного ансамблю пісні і танцю 
«Поділля», Академічного міського камерно-
го хору «Вінниця» та подає відомості про 
перші акції великого Мистецького проект у 
«Хорові асамблеї М. Леонтовича».

У повному обсязі та в історико-
культурній проекції хорове мистецтво Ві-
нниччини у наукових дослідженнях не 
представлено. У результаті систематизації 
і порівняльного аналізу інформації з усіх 
вказаних джерел можна відтворити усю 
повноту картини становленні, розвитку і 
професіоналізації різноманітних форм 
функціонування хорової культури Ві-
нниччини в її еволюційній динаміці.
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История Российско–Американской 
компании остаётся довольно актуальна в 
современном мире и среди отечественных 
историков. Актуальность проблемы мож-
но объяснить следующими причинами. 
Во -первых, колонизация Америки оста-
ётся интересным историческим процес-
сом, который не имел аналогов в Россий-
ской истории. Во – вторых, История соз-
дания Форт Росса и взаимоотношения 
первых переселенцев с коренными наро-
дами уникальна по своей Экономической 
и культурной ценности.

Целью данной статьи является анализ 
деятельности Российско -Американской 
Компании и процесс Становления крепо-
сти Росс, и взаимоотношения с коренным 
населением. Выяснить причины Расцвета 
и упадок русской калифорнии

Рассмотрим конец XVIII века, перед 
Российским государством встал вопрос 
об освоении и колонизации Русской Аме-
рики. [1, 163-167]

В 1799  году по приказу Павла I была 
основана Российско – Американская Ком-
пания (РАК). Её устав был скопирован с 
французских торговых компаний. 
В 1801 главное отделение РАК было пере-
несено из Иркутска в Санкт-Петербург, 
тогда же совладельцем кампании стал сам 
император. [2, 700-727]

Николай Петрович Резанов первый ди-
ректор РАК в 1806  достиг берегов кали-
форнии на корабле «Юнона» тогда же он и 
выразил своё мнение о необходимости 

создания поселения на плодородном бе-
реге тихого океана южнее Аляски. Поселе-
ние должно было служить перевалочным 
пунктом для торговли и продовольствен-
ным снабжением Аляски. В 1812  году на 
берег западного побережья Северной 
Америки сошли 25 русских колонистов и 
90 алеутов под управлением Ивана Куско-
ва. Для промысла и торговлей пушниной 
РАК было основано поселение в 80 милях 
к северу от Сан-Франциско. Название 
данному поселению было дано, как кре-
пость Росс, которая более нам известна 
как Форт-Росс. Само наименование 
Форт – Росс не верно, так как в XIX веке 
это поселение называли, крепость Росс 
или селение Росс. [3, 213] Оборона состоя-
ла из крепостных стен высотой 3,5 метра, 
а толщины около 20  сантиметров, и из 
12 пушек.

Экономическим составляющим Форта 
была торговля пушниной и сельское хо-
зяйство. С момента основания поселе-
ния, с его первых дней на работу привле-
кали местных аборигенов, индейцев. По-
началу труд был справедливый, за работу 
они получали мясо или зерно, индейцев 
устраивали такие отношения. Во многом 
заслуга в таком отношении к индейцам 
лежит перед Александром Барановым. 
Он без сомнения является сомой яркой 
личностью в истории Аляски.[4, 141] Он 
возглавлял Русскую Америку до 1818 года 
пока он не вышел на пенсию. И вскоре 
сотрудничество в экономической сфере 

РОССИЙСКО – АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ:  
ФОРТ – РОСС

Семенченко И.Д.
Студент 2 курса Стерлитамакского филиала  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»  
Научный руководитель – к.и.н., доцент Семенова Н.Л.  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Ключевые слова / keywords: Форт – Росс/ Fort Ross, Аляска / Alaska, Резанов / Rezanov, 
колония / settlement



60 

Zbiór artykułów naukowych.

переросло в эксплуатацию коренного на-
рода.[5, 28 - 29].

Испанцы неоднократно заявляли о сво-
их претензиях на существование форт Рос-
са. Они требовали немедленно покинуть 
эти территории. [6, 64-67] По этому поводу 
в 1816 году в Сан-Франциско прошли пере-
говоры Пабло Висенте де Сола и И.А. Ку-
скова, где последний указал на то, что он 
действовал по приказу и не может оста-
вить эти территории. Позднее в Санкт-
Петербурге дипломаты разрешили этот 
спор с Испанским представителем.

С 1839  года в российско-американской 
компании начали поднимать вопрос о 
продаже крепости Росс, так как она не 
окупала себя. Местная популяция пуш-
ных зверей сократилась до минимума, и 
пушной промысел стал не рентабельным. 
Русский «остров» сильно отставал от бы-
стро развивающихся соседних испанских 
территорий. Форт был ограничен и фи-
нансово и территориально. В 1841  году 
Росс была продана американскому пред-
принимателю Джону Саттеру за 42857 ру-
блей. Так закончилась история самой «за-
падной» территории России в Северной 
Америки.

В заключении можно сделать вывод, что 
форт росс являлся важным пунктом в 
развитии Российско-Американской ком-
пании. Он имел важную экономическую и 
культурную функцию в становлении от-
ношений Российской колонии с северной 
Америкой. К сожалению, Форт Росс не 
оправдал надежды РАК и не стал хозяй-
ственным или военным опорным пунктом 
русского государства. Колонизация кали-
форнии больше похоже на эксперимент, а 
не на целенаправленное освоение дальних 
рубежей.
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Convergence is one of the significant mo-
ments that act as indicators of the transfor-
mation of domestic media. The term is used 
to refer to the integration of information and 
communication technology platforms (com-
puters, telephones, televisions). The techno-
logical convergence of media is based on the 
process of digitalization.

Digitalization is the transfer of content 
into a digital form, which helps, for example, 
to “equalize” the printed word and the mov-
ing image. Or it is convenient to compose 
huge volumes of various kinds of informa-
tion. Under demassification is understood 
primarily such an organization of media ac-
tivities, which creates conditions for multi-
ple outlets to obtain information. The tradi-
tional way of access to information for a 
mass audience is through newspapers, radio, 
television. Today, the Internet, various data-
bases and communicators, including mobile 
communications, are increasingly coming to 
the forefront. In this case, it opens the pos-
sibility not only to receive, but also to broad-
cast information not only mass, but also in-
dividualized. An example here is the so-
called “interactive”: “hot lines”, voting on the 
air, Internet counters, etc.

But new technologies, in our opinion, not 
only change the nature of the media, but also 
actualize such a problem as information in-
equality. This problem is traditionally associ-
ated with the inability to fully access audi-
torii to the consumption of information. In 
fact, the Russian practice of recent years 
shows that information inequality is increas-

ingly proving in the clearly insufficient repre-
sentation of a particular society in the content 
of the media.

And in this connection a rhetorical ques-
tion arises: what then is the information vac-
uum different, when there is no possibility to 
receive objective information of one kind or 
another from a vacuum of media subjectivity. 
For example, when, for reasons primarily of 
an organizational nature, does the representa-
tive of a particular group of the audience re-
ceive only information that is unidirectional 
or not at all reflective of the life of its society? 
Is this not a violation of the information 
rights of citizens of a particular subject of the 
Federation or a socio-demographic group? In 
our opinion, in every such case it is possible 
and it is necessary to speak not only about 
manipulating both the form and content of 
media activity, but, first of all, about “manip-
ulation-silence”. And in general, is it not time 
to introduce the term “information-organiza-
tional subjectivity of the media” into the the-
ory of journalism due to the widespread oc-
currence of such a phenomenon in the infor-
mation field of provincial Ukraine?

To the greatest extent, this circle of prob-
lems concerns, in our opinion, the youth au-
dience of the mass media. A young man to-
day is a mirror of the information revolution. 
An imaginative expression is appropriate, 
since we have already entered the informa-
tion age, and young people are in its fore-
front  – because they are adapting faster, 
reaching for a new, faster understand that the 
newest technologies are the future. The main 
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sign of the new time is the incredibly in-
creased role of information literally in all 
spheres of human activity: in politics, eco-
nomics, in everyday life of people. And at the 
same time knowledge of interdisciplinary 
knowledge is increasingly valued.

In the context of heterogeneous global con-
flicts, as well as in the face of the increasingly 
active aspirations of various political struc-
tures of society, the problem of informational 
provision of the population of Ukraine as a 
whole and young people in particular, carried 
out on an interactive basis, has recently be-
come one of the most important.

The topic of information in recent times is 
not very much complimented by journalism 
theoreticians. With the withdrawal from the 
political arena of the Komsomol and other 
ideological institutions of “education” of 
young people, and also because other organi-
zations “work” with young people do not al-
ways play a primary role in the life of this 
socio-demographic group, the so-called “ 
Youth publications.

More precisely, their information palette 
became more blurred: either this is a commer-
cial publication with an open task of earning 
money, using a stretched brand (“Facty”, “Kor-
respondent”), or a publication where the youth 
theme is one of many (Weekly.UA), Or it is 
some sort of “obligatory” (as indispensable, 
but boring and unsystematic youngsters in 
most urban and regional newspapers).

But the newspaper can still be not only a 
“collective propagandist and agitator”, but 
also a wonderful “organizer” (in this case, the 
youth of any city).

I say this without a grain of irony, because 
it is organizer, more accurate and more mod-
ern to say the moderating role of the media in 
recent years is becoming more relevant and in 
demand.

There are several aspects to the problem:
* Historical – work on the content analysis of 

the youth pages of the native newspaper from 
the day of its foundation and until today;

* Methodological – to consider the compo-
nents of the concept of “youth publication 
policy,” to systematize effective technologies 

of dialogue with young people as a specific 
audience group;

It is also possible to analyze the organiza-
tional resources of modern journalism in gen-
eral and the role of specialized bands for young 
people and children’s audiences in educating the 
next generation of readers [2, p. 78].

Note that the last wording seems to us to be 
debatable, because, apparently, it is premature 
to talk about educating the “generation” of 
consumers of media products taking into ac-
count the impact of only one source. At the 
same time, this approach to this problem is 
also relevant.

The context of implementation is not youth 
issues, but youth policy is not just relevant 
and little researched, but really should be de-
manded by practice. One question is: how 
can a systemic approach be implemented in 
practice, how will this affect the quality of the 
journalistic product?

Indeed, today, as never before, the question 
of an integrative youth ideology, capable of 
uniting its various subgroups, layers of fun-
damentally important values   for all of them, 
is actualized by modern Russian practice as a 
whole. It is simply impossible to carry out this 
without the direct involvement of the mass 
media. Moreover, in Russia, as we noted at 
the beginning of the article, the material and 
technical base of the information society is 
gradually being created. The problem of for-
mulating the concept of its construction 
comes to the forefront, in which the role, 
place, and technology of interaction of the 
main actors with the youth as a socio-demo-
graphic group, which is the fastest and suc-
cessfully mastering the achievements of sci-
ence and technology, would be spelled out. In 
the meantime, it is possible to single out only 
the studies of theorists studying primarily the 
negative consequences of the information 
revolution  – for example, various forms of 
manipulating the audience of the media.

It seems to us that the clearly formulated 
concept of the information society can serve 
as a unifying element for Russia now and in 
the near future, provide a holistic view of the 
goals and objectives of social development, 



 63 

Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki 

and propose concrete ways to achieve them in 
reliance on young people.

Among the primary research tasks of jour-
nalism analysts, it seems that it is necessary to 
include the development of principles and 
technologies for the organization of interactive 
interaction between the media and various 
groups of a far from homogeneous youth audi-
ence. And the media themselves, as we have 
already noted, are developing today in com-
pletely different technical and economic con-
ditions, which change dramatically even in the 
course of one decade. For example, was it pos-
sible to predict the victorious march of mobile 
communication in the late nineties, which be-
came the norm even for children of kindergar-
ten age, not to mention schoolchildren, or 
such a form of communication as a smart-
phone? It also requires a socio-philosophical 
understanding of the importance of emerging 
trends associated with the pluralism of infor-
mation sources as a natural necessity for the 
development of civil society [1, p. 56].

Creative expression in journalism, in gen-
eral in the sphere of mass communication, 
can also have certain limitations.

And here it should be noted that innovative 
processes in the Ukrainian society, among 
many problems, also actualized the one that is 
connected with the revision of research priori-
ties familiar to the sociology of journalism.

After all, journalists who write, take pic-
tures for young people, as a whole, all who are 
connected with the sphere of production of 
mass media can create as many bright, tal-
ented, socially significant, in their own opin-
ion and the conclusion of qualified experts, 
works. But the fact of social importance, and 
by and large “fact of culture”, they will only 
become involved in the process of its real 
functioning in society, reach the addressee, 
have a definite (positive or negative) impact 
on the minds and souls of people. That is why 
the mass communication process in its en-
tirety should, in our opinion, be viewed as an 
endless dialogue between the creators of me-
dia products and their audience [6].

Youth media, or those works that are intend-
ed for this audience, as current practice shows, 

often act as an intermediary for the direct im-
plementation of specific institutionalized inter-
ests. In addition, there are corporate interests of 
journalists, interests of media owners; General 
and general interests, which in one way or an-
other are declared by the subjects of informa-
tion activities. In this regard, with the urgent 
need for journalism theorists, sociologists and 
political scientists, one must seek an answer to 
the question: what are the causes of the deep 
differentiation of the modern youth media au-
dience? And if the task of researchers is to try to 
explain why the audience is just that, and not 
the other, then the task of the politicians at all 
levels is to look for the answer to the question: 
how can we make sure that the information in-
tended for young people is then accessible to 
every home of them?

The youth audience, readers, viewers, radio 
listeners in the conditions of the highest creative 
rivalry, are really interested in those media that 
keep pace with the times and do not live in the 
world of illusions and morals invented for 
young people, have competitive in their profes-
sional Employee environment [3, p. 128].

All of the above is directly related to the 
issue of education and education of young 
people, including with the help of the media. 
We are interested in a particular aspect – the 
maturation of the young. Leading political 
scientists, sociologists, psychologists, and ed-
ucators of the country are concerned today 
that the modern process of socialization of 
the youth is extremely rationalized and ver-
balized, the emotional element is emasculated 
from it, and the humanitarian base is limited. 
As the scientist with the European name Bo-
ris Firsov rightly notes: “This leads to the 
spread in the society of a professionally com-
petent but spiritless individual”.

The absence of a real feedback between the 
media and the audience can also be not only 
a consequence of the discrepancy between 
the ideological, semantic, aesthetic and other 
positions of journalists and young readers or 
viewers, but also the poor educational prepa-
ration of the former. The reason for this can 
be a fundamentally different assessment of 
what can be called professionalism, the ability 
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to work with this non-standard audience.
In our opinion, it will be possible to improve 

the system of formation and development of the 
professional culture of journalists of the youth 
mass media only if the system (namely the Sys-
tem) is raised to the proper height not only by 
university training of future journalists, but also 
by upgrading the skills and retraining of the ac-
tive workers With young people in the press, on 
radio, television journalists [5, p. 124]. It’s not a 
secret that the journalistic profession has re-
cently been devalued in some ways by numer-
ous media, created under the political order or 
at the whim of the owner, who has “extra” 
money for this. And the information space of 
many regions can be characterized as being torn 
apart by contradictions not only of an eco-
nomic nature. In connection with this, the most 
urgent problem is the formation of a system of 
professional culture of journalists, which has 
specific components.

The driving force behind the development 
of professional consciousness is the ever-re-
peated contradiction between conservative 
and dynamic principles. Reflection of this 
process is professional self-awareness, which 
contains stable ideas about a certain profes-
sional, political, social, psychological and 
moral identity of the members of the group 
(community), its properties as a whole. It is in 
the professional consciousness that the aware-
ness of the community of interests crystalliz-
es, the mechanisms for the socio-psychologi-
cal consolidation of the group are formed and 
functioning and the stability of its social sta-
tus is maintained.

We believe that alongside the professional 
self-awareness of the magazines there is a pro-
fessional world view as a specific section of the 
general outlook and an element of professional 
culture. The object of reflecting the profes-
sional worldview is not only a general or spe-
cial, but also a social picture of the world. It is 
the latter that ensures the integration of the 
professional group into the production pro-
cesses of the material and spiritual bases of 
social life activity, shapes its social position 
with respect to reality, and the prospects for 
the development of society as a whole. The 

context of implementation in the mass media 
is not just a youth theme, but youth policy is 
really relevant and should be in demand by 
practice. For in many ways this will determine 
the future of our society [4, p. 289].

Let’s draw conclusions. The paradigm of 
discourse research “youth-Ukrainian society-
media” must necessarily take into account the 
following aspects:

The partnership relations of youth as a socio-
demographic group with power at all levels and 
their objective (that is, with existing or situa-
tional contradictions) reflected in the media.

Creation of a system of permanent moni-
toring of the situation and effectiveness of 
professional activities of youth media and 
journalists working in them.

Also, the development of a reputation man-
agement system for youth media (in particu-
lar, certification of print runs, tracking of the 
objective rating of youth programs on televi-
sion and radio).

Setting the task of forming and developing 
a professional culture of journalists working 
in this type of media, organizing a system of 
this kind of specialization in journalism fac-
ulties and upgrading qualifications for practi-
tioners.

Active scientific and practical discussion in 
the university community of the problem of 
the development of new information tech-
nologies and their impact on the quality of 
media content.
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Туристическая индустрия России нахо-
дится в состоянии роста, благодаря 
историко-культурному и природному по-
тенциалам, а также интересу со стороны 
внутренних и иностранных туристов.

Путешественники зарубежья приезжа-
ют в Россию с целью знакомства с ее тра-
дициями и достопримечательностями, но 
при посещении нашей страны у них воз-
никают проблемы в общении из-за незна-
ния русского языка. Во-первых, язык сам 
по себе сложен для изучения из-за паде-
жей, «плавающего ударения», обилия си-
нонимов и форм слов, а также других 
тонкостей языка. Во-вторых, кириллица, 
знакомая жителям стран СНГ, нечитаема 
для граждан стран, пользующихся лати-
ницей, иероглифами и другими письмен-
ными символами [2].

Большинство жителей СНГ владеют 
русским языком, что не скажешь о гостях 
из других стран. По данным Ростуризма, 
основными странами дальнего зарубежья, 
поставляющими нам международных ту-
ристов являются: Финляндия, Китай, 
Польша, Германия, Монголия, Эстония, 
Латвия, США, Италия, Израиль [3].

К сожалению, уровень владения ино-
странными языками в нашей стране оста-
ется невысоким. Поэтому гостиничной 
индустрии необходимо задумываться о 
том, как сделать пребывание иноязычного 
гостя комфортным, а также что делать, 
чтобы отель был востребован на рынке 

гостиничных услуг среди иностранных 
туристов. Эта проблема решается следую-
щими способами:

1. Сайты гостиниц на нескольких язы-
ках. 

Самостоятельно бронируя гостиницы, 
интуристы чаще всего прибегают к услу-
гам сторонних сайтов, так как малая часть 
российских гостиниц переводят свои сай-
ты на несколько языков, что понижает к 
ним интерес со стороны зарубежных го-
стей. Сравнивая официальные сайты се-
тевых и частных гостиниц, можно прийти 
к выводу, что среди мировых сетей в боль-
шей мере распространена практика мно-
гоязычных интернет-страниц. В качестве 
примера, сайт отеля «Парк ИНН Шере-
ментьево» (бельгийская сеть) в Москве 
функционирует на 14 языках. А изучить 
сайт сетевого отеля «Ибис» в Калинингра-
де можно на 32 языках и диалектах. Кроме 
того, доступна функция онлайн-
конвертации на 14 валют. Не типичным 
примером для мировых сетей является 
страница гостиницы «Рэдиссон Калинин-
град», которая доступна только русском и 
английском языках. Сайты российских 
частных гостиниц чаще всего только рус-
скоязычные. К примеру, гостевой дом 
«Стрелецкий» в городе Калининграде.

2.Персонал. 
В большинстве отечественных гости-

ниц персонал говорит только на русском, 
иногда и на английском, но далеко не все 
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туристы владеют этим языком. Поэтому 
такие средства размещения не пользуются 
спросом среди, например, гостей из Ки-
тая. Мировая туристическая  индустрия 
нашла несколько способов решения дан-
ной проблемы:

Одна из первых практик введения долж-
ности штатного переводчика была пред-
ложена испанской сетью универмагов «El 
corte inglés» в городе Аликанте, одними из 
основных клиентов которых были рус-
скоязычные туристы . Сегодня многие 
испанские универмаги, рестораны, мага-
зины и отели адаптируют инфраструкту-
ру и персонал, так как нацелились на 
клиентов из стран СНГ [5].

Выйти из ситуации, когда персонал не 
владеет языком, доступным гостю, помо-
гают программы лингвистической под-
держки по телефону. В рамках услуги «Пе-
реводчик по телефону» гостиничные 
предприятия оборудуют стойку рецепции 
телефонными аппаратами с двумя трубка-
ми (для постояльца и администратора). 
На данный момент услугу «Переводчик по 
телефону» в России предоставляет сайт 
«www.ruphone.ru/hotel». Поддерживается 
перевод как с самых распространённых 
языков мира (английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский, 
китайский), так и с менее распространен-
ных (монгольский, польский, казахский, 
хорватский) [2].

3. Нестандартные концепции отелей. 
Желание иностранцев познать зага-

дочную русскую душу может быть удо-
влетворено необычными концепциями 
отелей. К примеру, гостиница в Санкт-
Петербурге «Рэдиссон Соня Отель» сла-
вится своим дизайном в стиле произве-
дения «Преступление и наказание» [8]. В 
холле гости могут увидеть уникальную 
коллекцию томов, изданных в разные 
годы в разных уголках мира. Притягива-
ет иностранцев и гостиница, располо-
женная при музее «Эрмитаж» в том же 
Санкт-Петербурге. Отель функциониру-
ет под брендом музея, хоть и не располо-
жен в самих выставочных помещениях. 

Постояльцев поражает дизайн и убран-
ство интерьера, выдержанного в несколь-
ких стилях, и напоминающего роскош-
ные императорские апартаменты [4].

4. Мировые гостиничные сети.
Считается, что отечественные отели, не 

входящие в цепи, вызывают у иностран-
цев меньше доверия. Заграничные гости 
привыкли путешествовать по миру и 
останавливаться в известных гостинич-
ных брендах. И приезжая в Россию, инту-
рист с большей вероятностью выберет 
гостиничную цепь, зная наверняка, какой 
уровень сервиса его будет ожидать. Поэ-
тому российскому рынку гостиничных 
услуг рентабельно привлекать иностран-
ные инвестиции и строить новые отели, 
принадлежащие мировым сетям.

5. Консорциумы. 
Верный выбор для самостоятельных 

средств туристского размещения – это 
вступление в мировые консорциумы. Го-
стиничный консорциум – объединение 
независимых гостиниц, создаваемое в 
целях поддержания их конкурентоспо-
собности на уровне крупных гостинич-
ных цепей при сохранении специфики 
каждой гостиницы. Среди российских 
гостиниц в международную ассоциацию 
«The Leading Hotels of the World» входят 
четыре российские гостиницы – «Нацио-
наль», «Балчуг Кемпински», «Астория» и 
«Гранд Европа». Гостиница «Нептун» 
(Санкт-Петербург) входит в консорциум 
«Бэст Вестерн Хотэл», гостиница «Аэро-
стар» (Москва) – в консорциум «Супра-
национал Хотэл» [6].

6. Межкультурные коммуникации. 
При контакте персонала гостиниц с по-

стояльцами должен учитываться такой 
аспект как национальная принадлежность 
гостя. Ожидания гостя и его поведение 
непосредственно зависят от историческо-
го и экономического развития страны, 
географических условий, национальных 
обычаев и вероисповедания. Чтобы лучше 
понимать иностранных туристов, персо-
нал отелей должен проходит обучение и 
тренинги по основам психологии меж-
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культурного общения, включающие изу-
чение национальных особенностей пред-
ставителей разных культур, их предпочте-
ния, нормы проведения, вербальные зна-
ки и предпочтения при выборе проведения 
свободного времени и отдыха.

Культурные различия у разных наро-
дов наблюдаются и при приеме пищи: 
это и сам процесс, его длительность и 
допустимое поведение во время потре-
бления блюд, объем еды, время трапез и 
их количество. Рестораны при гостини-
цах должны принимать во внимание все 
эти аспекты. Составляя меню и предла-
гая интуристам блюда национальной 
кухни, нужно учитывать не только осо-
бенность кухонь зарубежных стран, но 
и применяемые способы обработки про-
дуктов, заправки блюд специями и при-
правами, сочетание продуктов с соусами 
и гарнирами и т.д [9, 102].

7.Туроператоры.
Одним из способов продвижения го-

стиничных услуг среди иностранцев явля-
ется сотрудничество отелей с отечествен-
ными и зарубежными туроператорами. 
Турагенства продают иностранным груп-
пам готовые турпакеты, в которых учиты-
вается размещение в конкретных гости-
ницах. Таким образом, соглашение между 
отелями и туроператорами гарантирует 
загрузку и, что услугами предприятия 
размещения воспользуются и граждане 
других стран, которые в следующие по-
ездки могут вновь останавливаться в уже 
знакомых гостиницах, становясь постоян-
ными клиентами.

8. Таблички и указатели. 
Таблички и указатели на родном тури-

сту языке помогают создавать психологи-
ческий комфорт для гостей, облегчать их 
пребывание в «чужой» среде. В последнее 
время стало практиковаться вывешива-
ние на нескольких языках планов эвакуа-
ции, прейскурантов, перечней услуг и др.

9.Печатная информация.
Наличие печатной информации на раз-

ных языках создаёт хорошее впечатление 
об отеле среди туристов. Например, в оте-

ле «Редиссон» в городе Калининграде пе-
чатается внутренняя газета на русском, 
английском, немецком и польском языках. 
А выпуск отелем городских карт, путево-
дителей и брошюр с информацией об оте-
ле и дополнительных услугах способству-
ют положительному имиджу гостиницы, 
и играющие также роль рекламного кана-
ла распространения информации о кон-
кретном средстве размещения. 

Но к переводам печатной информации, 
табличек и указателей необходимо отно-
ситься ответственно и делать это с помо-
щью профессионалов. Так как неграмотно 
составленный перевод может вызвать у 
гостя впечатление о низком уровне серви-
са всего предприятия и снизит имидж го-
стиницы.

10. Мобильные приложения. 
Переводчики, путеводители, карты, на-

вигаторы и мобильные приложения спо-
собствуют продвижению услуг размеще-
ния. Чем привлечь, например, китайских 
туристов? Китайцы ищут уникальные ме-
ста, самостоятельно планируя собствен-
ные путешествия. На данный момент в 
Китае 618 млн. пользователей Интернета, 
80% из которых заходят в сеть с помощью 
мобильных устройств. Более половины 
китайских туристов (53%), бронируют от-
ель онлайн или через мобильное прило-
жение. Поэтому многие отечественные 
гостиницы реформируют мобильный вид 
официальных сайтов и приложения с про-
граммами лояльности [7]. А тренды на 
сервисы онлайн-бронирования, такие как 
«Букинг.ком» и «ТрипАдвизор» упрощают 
иностранным туристам процессы получе-
ния основной информации об отеле и его 
бронирования.

11. iVisa. 
Форма заказа «iVisa»-ы, размещенная 

на сайте гостинцы, предоставляет его по-
сетителям возможность получения тури-
стического приглашения: документа, не-
обходимого для оформления российской 
визы. Благодаря «iVisa» каждый пользова-
тель может заказать визовое приглашение 
прямо в Интернете, потратив небольшое 



68 

Zbiór artykułów naukowych.

количество времени. Подключаясь к дан-
ному сервису, гостиница избавляет ино-
странных граждан и принимающую их 
сторону от необходимости обращаться в 
турагентства или органы государственно-
го контроля. Оформление визового при-
глашения привлекательно для гостя еще 
и своим удобством: минимум информа-
ции от гостя для ее оформления; готовое 
приглашение приходит прямо на элек-
тронную почту гостя; заказать визовые 
приглашения можно сразу на нескольких 
персон; для оплаты услуги потребуется 
только банковская карта Visa или 
MasterCard [1].

Таким образом, индустрия туризма и 
гостеприимства России находится еще на 
стадии роста, постепенно раскрывая свой 
потенциал и перенимая положительный 
опыт использования инновационных тех-
нологий в индустрии гостеприимства. 
В  частности, внедряются способы, кото-
рые минимализируют языковой диском-
форт иностранных туристов во время пу-
тешествий в гостиничной среде.
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Світовий ринок SPA послуг перебуває 
на стадії швидкого розвитку, у більшості 
цивілізованих країнах spa-відпочинок 
став складовою частиною життя. Поши-
рюється здоровий спосіб життя, зростає 
кількість людей, які хочуть підтримувати 
гарну фізичну форму, мають потребу у 
відновлювальних програмах.

Матеріали і методи. Для дослідження 
особливості карпатських чанів у якості 
SPA процедури застосовується цілісний 
підхід до аналізу та синтезу у розгляді пи-
тань історії виникнення та впровадження 
SPA технологій, устаткування, тенденцій 
розвитку, узагальнення та систематизації.

Результати. Стародавні кельти, що на-
селяли Закарпаття, наливали мінеральні 
або джерельні води у викопані ями, об-
кладені шкірою тварин, закидали розпе-
чені на багатті каміння. Таку процедуру 
використовували для лікування поранень 
чи хвороб. Згодом аналогом ям стали 
чани або казани, особливі як для SPA про-
цедур тим, що це корисний і приємний 
вид купелі. Представляє собою чавунну 
ємність діаметром 2 метри, вмонтовану в 
спеціальний кам’яний поміст. Під чаном 
розпалюють вогнище і завдяки масивнос-
ті та особливим властивостям чавуну на-
копичувати і зберігати температуру, вода 
поступово прогрівається до температури 
близько 40 – 42 °С і підтримується на цьо-
му рівні. На дно чану зазвичай укладають-

ся велике річкове каміння для додатково-
го підтримання температури. Особливіс-
тю даної SPA процедури є варіант при-
ймання процедури під відкритим небом, 
що надає приємної незвичайності та екзо-
тичності, особливо в холодну пору року.

Оздоровчий ефект полягає у цілющих 
властивостях «м’якої» джерельної води, 
властивостей чавуна рівномірно прогрі-
вати воду по всьому об’єму. В старовин-
ному карпатському селі Лумшори було 
знайдено джерело з лікувальною водою 
багатою сірководнем і радоном. Шкіра, 
реагуючи на теплову або механічну дію 
води, передає нервові імпульси вглиб 
тіла. Ці нервові імпульси стимулюють 
імунну систему, впливають на вироблен-
ня гормонів, оздоровлюються вени, суди-
ни, відновлюється нормальний кровообіг 
і процес травлення, зменшують болісні 
відчуття. Купелі в чанах завдяки дже-
рельній воді, якою наповнюють чан, до-
зволяють забути про стреси, позбутися 
втоми, депресії, безсоння і інших нерво-
вих розладів. Крім того, поліпшується 
робота опорно – рухового апарату. Меди-
ки помітили, що регулярне відвідування 
чана значно знижує ризик простудних 
захворювань. Завдяки високій темпера-
турі через пори проникають цілющі ком-
поненти джерельної води, виводяться з 
організму шлаки і токсини, шкіра стає 
гладкою і пружною. Для підвищення 
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ефективності ванн у воду додають відва-
ри місцевих рослин, трав.

Смерековий чан, отриманий з відвару 
хвої і шишок смереки (ялиці, сосни), до-
даний в воду, добре тонізує організм, очи-
щає і освіжає шкіру, знімає відчуття тяж-
кості в ногах, підвищує працездатність, 
заспокоює, зміцнює нервову систему і сер-
це, допомагає при безсонні, лікує ревма-
тизм, покращує кровообіг і стимулює за-
хисні сили організму, сприяють схуднен-
ню. Крім того супутній ефект – вдихання 
пари від смерекового чану полегшує стан і 
навіть виліковує катари верхніх дихаль-
них шляхів, астму, хвороби легенів. Такі 
купелі сприяють швидкому відновленню 
ослабленого організму.

Чан з додаванням настою сінних висі-
вок. Для отримання настою беруть сінну 
трину, висівки, кип’ятять в полотняно-
му мішечку, настоюють, виливають в 
гарячу воду купелі. Сінні висівки міс-
тять багато корисних речовин, ефірні 
олії. При гарячій купелі ці речовини до-
бре проникають в пори, проявляючи 
високі лікувальні властивості при рев-
матизмі і радикуліті. Вже після другої – 
третьої процедури приходить полегшен-
ня, зникають болі.

Застосування холодового стресу. 
Купання в чані потрібно чергувати з 
зануренням в холодну воду яка знаходиться 
поруч у дерев’яній бочці або водоймі. 
Гаряча вода чану відкриває пори, а після 
швидкого занурення у холодну джерельну 
воду вони різко звужуються таким чином 
зберігаючи тепло всередині. Перепад 
температур позитивно діє на організм 
людини, ефект процедури значно 
посилюється.

Сучасні туристичні SPA-послуги пред-
ставлені різними моделями. Класифікація 
їх будується на основі культурно-
географічних ознаках, виділяють декілька 
моделей SPA: американську, французко  – 
італійську, австрійську, німецьку, східну, а 
також можна виділити українську модель. 
В таблиці 1 наведена порівняльна характе-
ристика основних моделей SPA.

Східна, або азіатська, модель особливо 
виділяється екзотичність SPA-процедур, зі-
браних з різних куточків світу, але при 
цьому реалізується холістичний (з грець-
кої – «цілісний, єдиний») підхід до психіч-
ного або фізичного здоров’я людини у ви-
гляді комплексного впливу на всі органи 
почуттів – зір (кольором), нюх (ароматом), 
слух (звуком), смак і тактильні почуття.

Українська ж модель поєднала у собі 
деякі компоненти кожної з вище згадува-
них моделей та цим самим являє собою 
предмет для дослідження та розвитку.

Висновок. Формування сучасних тен-
денцій розвитку SPA-центрів при готель-
них підприємствах відбувається у відпо-
відності з потребами споживача, наявнос-
ті ресурсної бази, особливості національ-
ної культури, традицій, персоналу. 
Українська ж модель SPA процедур є чудо-
вим матеріалом для досліджень та розви-
тку. Українському ринку бракує SPA – го-
телей орієнтованих на надання комплексу 
послуг, що ґрунтуються на використанні 
традиційних методів курортології та на-
туротерапії з метою профілактики, оздо-
ровчого відпочинку та косметологічної 
корекції, більше уваги приділяти нормалі-
зації емоційного стану.
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Важливою причиною низької ефектив-
ності туристського підприємництва в 
Україні є стихійний характер процесу ви-
бору і реалізації турпродуктів, в ході яко-
го практично ігнорується концепція жит-
тєвого циклу. Практичний інтерес до да-
ної концепції як ідеології формування та 
вибору турпродукту зумовили актуаль-
ність даного дослідження.

Концепція життєвого циклу турпродук-
ту є відносно новим і перспективним на-
прямком досліджень в галузі туристького 
менеджменту, яке в даний час активно 
розвивається як за кордоном, так і в Укра-
їні. Українські науковці зачіпають такі 
питання як особливості життєвого циклу 
в управлінні туристським підприємством, 
як зміна стратегії управління, організа-
ційної структури, мотивації, організацій-
ної культури на різних стадіях життєвого 
циклу й інші [1, 2]. Тим не менш, існує по-
треба в проведенні подальших досліджень, 
які дозволили б виявити специфіку управ-
ління компаній на різних стадіях життє-
вого циклу продуктів.

Розробка концепції життєвого циклу 
пов’язана з теоретичними уявленнями про 
циклічних коливаннях в економіці, базо-
вими положеннями системного: підходи, 
дослідженнями в галузі менеджменту, тео-
рії організації, організаційної поведінки та 
інших наук. Концепція життєвого циклу 
виникла ще в кінці 19 ст., а для економічної 
науки в 1965 р. Теодор Левітт запропонував 
розглядати стадії життєвого циклу продук-
ту з огляду на той вплив, який вони здій-
снюють на продаж продукту на ринку [3].

Слід зазначити, що на сьогодні, з одного 
боку, існує підвищений інтерес турбізнесу 
до проблеми життєвого циклу, а, з іншого 
боку, різноманітність пропонованих моде-
лей і методів, відсутність перевіреного 
практикою цілісного уявлення про цей но-
вий підхід до управління турпродуктами.

Як показав проведений автором аналіз, 
в даний час не вироблено єдиного підходу 
до розуміння сутності життєвого циклу 
турпродуктів. Наразі існує велика кіль-
кість інтерпретацій терміна «життєвий 
цикл продукту», його етапів, а також мож-
ливих варіантів застосування цієї концеп-
ції. В основному в «житті турпродукту» 
вчені виділяють такі етапи, як: проекту-
вання (задум); впровадження; розвиток 
(зростання); зрілість; спад (зменшення 
продажів). Незважаючи на різноманіття 
запропонованих моделей, їх автори зна-
чно розходяться в оцінці кількості стадій, 
їх форми, специфічних особливостей, 
ознак, характерних для кожної стадії.

До теперішнього часу також розробле-
но безліч методик дослідження життєвого 
циклу продукту. В цілому дослідження 
туристського продукту  – це метод комп-
лексної оцінки турпродукту та окремих 
його складових. Він принципово необхід-
ний при виведенні нового продукту на 
ринок або при репозиціонування, модер-
нізації старого.

Практичне застосування концепції жит-
тєвого циклу пов’язано, перш за все, з не-
обхідністю визначення, на якій стадії роз-
витку знаходиться турпродукт даний пері-
од часу. На стадії «дитинство» пріоритет-

УПРАВЛІННЯ ТУРИСТСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА 
ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТІВ

Абрамов В.В.
доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Ключові слова: туристький продукт, життєвий цикл
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ними є інноваційність, гнучкість, готовність 
до змін, пошук ресурсів для виживання. На 
стадії «юність» зростає важливість форму-
вання системи професійного менеджмен-
ту, забезпечення конкурентоспроможної 
ринкової позиції компанії. На стадії «зрі-
лість» великого значення набуває досяг-
нення стабільності, високої якості продук-
ції / послуг, підвищення прибутковості, 
створення іміджу організації [1]. Для того 
щоб не допустити переходу на стадію «ста-
ріння» важлива інноваційність, гнучкість, 
своєчасна адаптація до змін зовнішнього 
середовища.

Використання концепції життєвого ци-
клу в практиці управління турфірмою до-
помагає менеджерам виявити ключові 
проблеми, характерні для даної стадії, і 
виробити своєчасні та адекватні шляхи їх 
вирішення. При цьому слід зазначити, що 
методи управління, які з успіхом застосо-
вуються на одній стадії, можуть бути нее-
фективні на інший. Особливої уваги ке-
рівників і менеджерів вимагає рішення 

проблем, що виникають при переході на 
наступну стадію розвитку турпродукту. 
Знання закономірностей такого розвитку 
дозволить виділити загальні тенденції та 
особливості кожної стадії життєвого ци-
клу, прогнозувати майбутні необхідні змі-
ни і підготувати до них туристькі пфдпри-
ємства, тим самим, сприяючи їх довготри-
валому та ефективному функціонуванню.

1. Виноградов О. А. Механізм застосування марке-
тингових концепцій в інноваційної діяльності 
туристських підприємств / О. А. Виноградов // 
Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – 
С. 68-75.

2. Овчаренко Т. Особливості маркетингу на різних 
етапах життєвого циклу туристського продукту / 
Т. Овчаренко, Н. Мацкевич // Фізичне вихован-
ня, спорт і культура здоров’я у сучасному сус-
пільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 
Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки, 2010. – № 3 (11). – С. 6–9.

3. Даниленко О. А. Особливості діагностики систе-
ми управління персоналом на стадіях життєвого 
циклу організації в умовах конкурентного серед-
овища / О. А. Даниленко. // Актуальні проблеми 
економіки. – 2010. – № 8. – С. 97-102.



74 

Zbiór artykułów naukowych.

Создание евразийского экономического 
союза не «каприз кремлёвской верхушки», 
а закономерный (промежуточный) итог 
мирового исторического процесса. В этой 
программе трансформации евразийского 
политического пространства, реинтегра-
ции на пространстве бывшего СССР Ти-
хоокеанской России будет отведена важ-
ная роль интегративной подсистемы, обе-
спечивающей экономическую коопера-

цию с Корейскими государствами и 
Японией. Договор о мире с Японией в 
ближайшие десятилетия подписан не бу-
дет. Ситуация, усилиями обеих сторон, 
превратилась в тупиковую (патовую). 
Правящие круги Японии, поощрённые 
предложением Н.С. Хрущёва о передаче 
ей двух островов, зашли в своих требова-
ниях так далеко, что остановиться и от-
казаться от своих притязаний без «потери 
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лица» уже не в состоянии. «Сохранить 
лицо» для японцев воспитанных на саму-
райской этике поведения не просто фигу-
ра речи, а один из главных постулатов в 
отношениях с окружающим миром.

Для России возврат, полученных в ре-
зультате победы над Японией «северных 
территорией», равнозначен, во первых, 
признанию того, что в советско-японской 
войне осенью 1945 г. не было победителей; 
и во вторых, «потере лица» в глазах япон-
цев, которые в своё время захватив у Рос-
сии пол-Сахалина посчитали бы неудач-
ной русской шуткой требование вернуть 
эту часть острова назад. «Новые японские 
земли» на Сахалине активно заселялись и 
осваивались трудолюбивыми японскими 
колонистами вплоть до 1945  г., когда со-
ветский реванш заставил их с большой 
неохотой вернуться на родину предков.

Жизнь богаче шахматных ситуаций и 
всё вышесказанное не означает, что отсут-
ствие мирного договора (как бы патовая 
ситуация) будет мешать двум государ-
ствам активно развивать отношения и 
экономическое сотрудничество. 90 лет на-
зад закончила своё политическое суще-

ствование Дальневосточная республика, 
образованная правительством РСФСР 
для предупреждения столкновения ком-
мунистической России и капиталистиче-
ской агрессивной Японии. Более двух лет 
Тихоокеанская Россия успешно выполня-
ла роль буфера между двумя сопредель-
ными государствами. История (по Марк-
су) повторяется и сегодня эта территория 
(с точностью до наоборот) может сыграть 
роль стыковочного узла в процессе эконо-
мической кооперации с Японией и Корей-
скими государствами. Япония инвестируя 
в дальневосточные территории России, 
создавая здесь промышленные производ-
ства как бы сохранит лицо, развивая от-
ношения не с далёкой Москвой а с сосед-
ними территориями (Тихоокеанской Рос-
сией). Практическими «рычагами» инте-
грации двух экономик будут строительство 
моста мыс Погиби – остров Сахалин, соо-
ружение подземного туннеля между Саха-
лином и Хоккайдо и соединение Трансси-
ба с японскими железными дорогами 
(Рис.1). Аналогичная программа в отно-
шении Корейских государств уже пере-
шла в плоскость практической реализа-

Рис.1. План соединения Транссиба и железных дорог Японии (мыс Погиби – Сахалин – 
Хоккайдо)
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ции, Транссиб и северокорейские ж.д. со-
стыкованы, новая магистраль доведена до 
порта Раджин. В перспективе – транско-
рейская и трансевразийская магистрали 
(Рис.2).

«Флёр» известной автономии россий-
ского Дальнего Востока должен был под-
держиваться деятельностью автономной 
некоммерческой организацией с большим 
объемом капитала (АНО), проект созда-
ния которой на «далёкой окраине» страны 
в 2012 году появился в Министерстве эко-
номического развития РФ. По словам ми-
нистра экономического развития Андрея 
Белоусова: «Очень важно там создать еди-
ного оператора, который мог бы управ-
лять большими объемами финансовых 
ресурсов. С нашей точки зрения, это 
должна быть крупная структура, скорее 
всего автономная некоммерческая орга-
низация, которая может такие проекты 
реализовывать». [1]

Тем не менее, окончательного решения 
о создании на Дальнем Востоке достаточ-
но самостоятельной многопрофильной 
структуры, «управляющей» тихоокеан-
скими территориями России не было при-
нято. Возможно призрак сепаратизма за-
ставляет власть осторожничать. В послед-
нее время в правительстве появилась но-
вая концепция создания Территорий 
ускоренного развития (ТОР) (новая ре-
дакция свободных экономических зон).

Экономики России и Японии взаимодо-
полняемы. Ограниченность природных 
ресурсов, островное положение страны, 
отсутствие союзников на границах неиз-
бежно приведёт прагматично мыслящую 
правящую страту Японии к пониманию 
необходимости экономической коопера-
ции с Россией. С 1982 года Токио придер-
живался «доктрины Накасонэ»: постоян-
но будировать проблему «северных тер-
риторий» на любых переговорах с Мо-
сквой, но уже правительства Таро Асо 
(2008–2009) и особенно Юкио Хатоямы 
(2009–2010) предложили России «отде-
лять котлеты от мух» – не связывать жёст-
ко развитие экономического сотрудниче-

ства со спором о принадлежности Южных 
Курил. Правительство Наото Кана (2010–
2011) заморозило диалог с Москвой. Но 
весной 2012  года премьер-министр Япо-
нии Йосихика Нода послал сигналы о го-
товности вернуться к «линии Хатоямы». 
Этот курс поддержал и ныне действую-
щий премьер-министр Синдзо Абэ. 

Российско-японские отношения нахо-
дятся в отрицательной корреляции с взаи-
моотношениями Китая и Японии. Нали-
чие японо-американского договора безо-
пасности не гарантирует вступление США 
в войну с потенциально самой могуще-
ственной мировой державой (Китай) из-
за её пограничного спора с Японией. Ра-
стущее напряжение между Токио и Пеки-
ном заставляет Токио «наступить на горло 
собственной песни» о возврате Курил. 
Прагматичные японцы понимают беспер-
спективность «войны на 3 фронта» и вы-
бирают меньшее из зол – состояние «ста-
тус кво» с Россией. Не следует забывать, 
что пограничные споры Японии с Южной 
Кореей (Токто) плюс память о колониаль-
ном прошлом Коре не позволяют офор-
мить союзнические отношения между 
двумя странами. (В 2012  году правитель-
ство Ли отказалось заключать военное 

Рис.2. Стыковка Транссиба 
с Северокорейскими ж.д.
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соглашение между Японией и Южной Ко-
реей в самый день подписания договора). 
Оказавшаяся в «кольце потенциальных 
врагов» Япония вынужденно дрейфует в 
направлении российского берега. В по-
следние годы изменился тон японской 
прессы комментирующей отношения То-
кио – Москва. «….основная мысль, кото-
рая прослеживалась в японской прессе – 
это необходимость стратегического со-
трудничества Японии и России…против 
Китая. Всемирно известный писатель Му-
раками в своей статье писал, что Японии 
следует «поумерить свой пыл» в отноше-
нии Курильских островов и перейти к 
конструктивному сотрудничеству с Рос-
сией» [8, с.188]. Транстихоокеанское пар-
тнёрство с США носит торговый характер 
и не является компенсаторным замените-
лем более чем столетних попыток Японии 
«выйти на материк», реализуемых Япони-
ей в конце XIX – 1-й половине ХХ века в 
колониальных войнах.

В Токио в феврале 2014  г. прошла мас-
штабная конференция, посвященная соз-
данию энергомоста «Россия – Япония» 
(Сахалин – Хоккайдо). По дну океана про-
ложат несколько кабелей, по которым 
российское электричество будет постав-
ляться в Японию. Строительство энерго-
моста Сахалин – Хоккайдо можно смело 
назвать прорывом России на японский 
рынок: речь идет о поставках электроэ-
нергии, стоимость которых исчисляется 
миллиардами долларов. Подписание Про-
токола о разработке проекта состоялось 
во время недавнего визита в Японию Пре-
зидента России Владимира Путина. Место 
расположения новой ГРЭС на Сахалине 
уже определено, ввод в эксплуатацию на-
мечен на 2016-й.[2] Весной 2016г. премьер-
министр Японии на встрече с Путиным в 
Сочи предложил программу масштабного 
экономического сотрудничества, террито-
рией которого предположительно будет 
Тихоокеанская Россия.

Если попытаться «прочитать» матрицу 
исторического процесса с помощью геге-
левского закона «отрицание отрицания», 

то выделяются три исторических этапа 
(гегелевская триада): первобытное обще-
ство, классовое общество, постиндустри-
альное общество. Как известно, по Гегелю, 
третий член «триады» повторяет первый 
(спираль развития), но на качественно 
новом уровне. Тот же Гегель считал, что 
история человечества это поэтапное раз-
витие свободы индивидуума. Согласно 
непопулярному сегодня К.Марксу «Цар-
ство свободы начинается в действитель-
ности лишь там, где прекращается работа 
диктуемая нуждой и внешней целесоо-
бразностью, следовательно, по природе 
вещей оно лежит по ту сторону сферы 
собственно материального производства».
[5, с.386, 387] Таким образом, достижение 
царства свободы (по Гегелю), как лейтмо-
тив развития человечества, реализуется 
только после выхода человека из сферы 
материального производства (по К.Марк-
су).

Первобытное общество, охота и соби-
рательство (зависимость от природы) – 
тезис, переход к регулярному труду (за-
висимость от материального производ-
ства) – антитезис. Развитие техники, тех-
нологий (компьютеризация, роботизация) 
выводит человека из сферы производства, 
эволюционно приводит к освобождению 
от всякой зависимости (постиндустри-
альное общество) – синтез. Однако «син-
тез» (постиндустриальное общество), как 
повторение на высшем уровне «тезиса» 
(первобытное общество) будет означать и 
перенесение в постиндустриальное обще-
ство доминантного конфликта первобыт-
ного общества, коим была межрасовая 
конфронтация.

(Первобытное общество унаследовало 
от животного мира внутривидовую борь-
бу, коя у первобытных людей приняла 
форму межплеменных войн и межвидовую 
борьбу, коей стала межрасовая конфрон-
тация. Межрасовые конфронтации при 
отсутствии оружия массового уничто-
жения были не войной на уничтожение, а, 
скорее выдавливанием чуждого этноса, 
борьбой за установление ареалов расового 
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обитания. Они приводили к вытеснению 
одних рас другими, переделу евразийского 
материка, заселению Америки, Австра-
лии. Известно, что в эпоху неолита в 
Минусинских степях на огромных про-
странствах от Красноярска до границы 
Хакасии с Тувой жили европеоиды. Это не 
был европеоидный анклав в стране монго-
лоидов, такие же европеоиды жили в 3-2-м 
тысячелетии до н.э. на Алтае, в Казах-
стане. Начиная с верхнего палеолита 
это было мощное движение европеоидов 
на восток. В эпоху бронзы даже Тува была 
страной европеоидов. Наблюдалась сле-
дующая закономерность. В эпоху бронзы 
и неолита европеоиды распространились 
на восток по зоне степей, вплоть до за-
падной Монголии. А монголоиды в неоли-
те освоили северные районы западноси-
бирской тайги и европейских лесов, 
вплоть до Прибалтики (современные 
латгалы – потомки монголоидов) и даже 
центральной Германии. Однако великое 
переселение народов на рубеже нашей эры, 
отбросив европеоидов на их прародину, 
изменило границы расовых ареалов в поль-
зу монголоидов, поставив надолго точку 
в этом территориальном споре. Расовые 
миграции (конфронтации) не приводили 
к полному вытеснению (уничтожению) 
аборигенных этносов с их территории. В 
процессе межрасовых контактов создава-
лись промежуточные расовые типы. На-
пример, ведды на юге Индии, ханты и 
манси в Западной Сибири и др.). 

Целью расовой конфронтации будет 
не захват рабов, создание империй или 
смена общественного строя. Этот кон-
фликт станет самым страшным в исто-
рии, главной и единственной целью ко-
торого будет полное уничтожение всего 
населения расы-антагониста. Дать точ-
ный футуропрогноз с указанием даты 
реализации того или иного события (ра-
совой войны) нереально. Правильнее 
определять направления, векторы раз-
вития, намечать ориентиры и вехи, 
оконтуривать цели. Аксиомой стал те-
зис о том, что научно-технический про-

гресс идёт по экспоненте – с возрастаю-
щей скоростью (Рис.3). 

Попробуем вывести «алгоритм» уско-
рения: От каменного топора до начала 
использования металлических орудий 
труда прошли десятки тысяч лет; путь от 
металлического топора до применения 
станков человечество прошло в десять 
раз быстрее – за несколько тысяч лет. На 
порядок меньший временной отрезок по-
надобился чтобы изобрести компьютер 
– несколько сот лет. Экстраполируя эту 
тенденцию в будущее, можно предполо-
жить, что для завершения компьютерной 
революции, комплексной роботизации 
производства (и выхода из него челове-
ка) будет достаточно нескольких десяти-
летий (по максимуму столетие). Нужно 
сделать поправку на то, что, как отмеча-
ют эксперты, в последние десятилетия 
происходит замедление научно-техни-
ческой революции. В окончательном ва-
рианте, выход человечества из сферы 
производства, и вступление человечества 
в (постиндустриальный) этап развития, 
и как следствие, возможность расовой 
войны можно ожидать в конце 21 столе-
тия (2080 – 2100 гг.) 

Рис.3. Экспоненциальная кривая развития 
технологий и общества по А.Д. Панову [6] 
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Похожую дату предложил позже меня 
(возможно независимо от меня) извест-
ный обществовед Гринин, согласно ко-
торому, завершающая фаза кибернети-
ческой революции приходится на 
2060-е, 2070-е годы. Правда в отличие 
от меня Гринин не даёт никаких логиче-
ских или математических обоснований 
этой даты и не связывает комплексную 
автоматизацию производства с каче-
ственно новым этапом человеческой 
истории [3, с.177]. 

Наш прогноз-концепция о возможно-
сти возникновения в конце 21 века расо-
вой войны получил неожиданное под-
тверждение. В 2003г. была найдена ранее 
неизвестная 2-х томная рукопись И. 
Ньютона. (Это событие освещалось в 
прессе и по ТВ [4]). Её содержание со-
ставляют тысячи математических фор-
мул, вычисления, которые базируются на 
астрологической информации, библей-
ских сюжетах. Главный вывод рукописи 
состоит в том, что апокалипсис следует 
ожидать в 2060 г. (Рис.4).

Между нашим прогнозом даты расовой 
войны (2080-2100 гг.) и футуропрогнозом 
«конца света» И. Ньютона (2060 г.) – 20 лет 
разницы. Учитывая, что прогноз великого 
ученого был сделан почти за 400  лет до 
события!, то 20  лет можно считать допу-
стимой погрешностью в вычислениях 
(5%). Такие «экзотические» гипотезы, 
основанные на библии, астрологии и др. 
не принято считать заслуживающими 
внимания научными теориями, поэтому я 
цитирую выводы Ньютона, просто как 
удивительное совпадение прозрений ге-
ниального учёного и наших скромных 
концепций.

Расовая война не неизбежна. Альтерна-
тивный (самоуничтожению) путь состоит 
в том, что Россия, расколов монголоидное 
сообщество и создав «Евразийский союз» 
(Россия, Узбекистан, Казахстан, Кирги-
зия, Монголия, Корея, Япония), станет 
третьим (разнорасовым) силовым цен-
тром Евразии, снижающим до минимума 
расовое напряжение между монголоид-
ным (Китай) и европеоидным (Европей-
ский союз) полюсами планеты). Гегелев-
ский мировой дух (в марксистской редак-
ции – закономерности исторического раз-
вития) неумолимо шествует по планете 
создавая коалиции государств, выдвигая 
лидеров, реализующих идеи, позволяю-
щие мировому сообществу не попасть в 
тупик ядерной войны. 

Концепция Евразийского союза появи-
лась почти одновременно (начало 90-х гг.) 
с проектом «Туманган» в качестве его ан-
типода. Если «Туманган» (и Евразийский 
транспортный коридор в обход России) 
это изоляция России, дезорганизация ев-
разийского пространства, его геополити-
ческая трансформация в угоду геострате-
гическим интересам Китая, то Евразий-
ский союз – разнорасовое сообщество, 
символизирующее будущее единство Ев-
разии, а в последствии и мира. Связанные 
общим экономическим интересом 
государства-члены Евразийского союза 
формируют новый мощный полюс глоба-
лизирующегося мира, в качестве проме-

Рис.4. Страница рукописи Исаака Ньютона: 
«Конец света наступит в 2060 г. возможно 
позже, но вряд ли раньше»
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жуточного этапа на пути к унипланетно-
му сообществу (Рис.5). 

(Как отмечает Мария Индина: «В насто-
ящее время Китай ведет мощную пропа-
гандистскую кампанию против Таможен-
ного союза. Китайские чиновники отгова-
ривают страны центральноазиатского ре-
гиона от вступления в ТС, предлагая 
взамен экономический пояс «Шелковый 
путь». На днях киргизские чиновники 
признались, что ограниченному кругу 
экспертов и политиков была прочитана 
лекция на тему «Внешняя политика Ки-
тая», во время которой китайские пред-
ставители открыто призывали отказаться 
от неперспективного ТС. Таким образом, 
КНР всячески пытается не допустить 
объединения слабых по одиночке госу-
дарств в сильный союз. Это еще раз под-
тверждает – у Китая   свои планы насчет 
стран ЦА.»[12]). 

Наша концепция о третьем силовом цен-
тре, снижающем уровень конфронтации 
между двумя конфликтующими доминант-
ными полюсами нова только для европей-
ской философской традиции. В древнеки-
тайской философии констатация такой 
триады – аксиома. («противоположные 
поля инь и ян сливаются в единство и об-
разуют новый ритм цзы. Вместе с инь и ян 
он составляет генетическую триаду куль-
туры Дао: инь-цзы-ян»[9] Рис. 6). 

Путин в 2011  г. в своей программной 
статье, в газете Известия дал следующий 
фктуропрогноз: «Создание Евразийского 
союза, эффективная интеграция – это тот 

путь, который позволит его участникам 
занять достойное место в сложном мире 
XX1 века. Мы предлагаем модель мощного 
наднационального объединения, способ-
ного стать одним из полюсов современного 
мира и при этом играть роль эффективной 
«связки» между Европой и динамичным 
Азиатско-Тихоокеанским регионом».[7]

Как бы отвечая на предложенную прогноз-
концепцию, Президент Южной Кореи Пак 
Кын Хе на международной конференции 
высокого уровня «Глобальное сотрудниче-
ство в эру Евразии» прошедшей 18 ноября 
2013 г. в Сеуле изложила аналогичную про-
грамму международного сотрудничества 
«Евразийская инициатива» для создания 
«Одного континента» – «Мирного конти-
нента». Смысл «Эпохи Евразии», по мнению 
Пак Кын Хе заключается в объединении 
Дальнего Востока, начиная с Республики 
Корея, России, Центральной Азии, в фор-
мировании более благоприятной инфра-
структуры и свободной торговли между ев-
разийскими странами для построения 
большого единого рынка, соперничающего 
с Европейским союзом. [11]
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