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Известен метод «математического расхо-
домера» [5] [6] [7] для идентификации ско-
рости в гидравлических цепях [1] [6] с со-

средоточенными параметрами. Этот метод 
получил развитие [2] [3] при идентифика-
ции параметров трубопроводных сетей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МЕТКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 
С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Богомол Д. Е.
магистр кафедры системного анализа и моделирования в теплогазоснабжении, 
Государственное высшее учебное заведение “Приднепровская государственная 
академия строительства и архитектуры”
Чорноиван А. А.
асистент кафедры системного анализа и моделирования в теплогазоснабжении, 
Государственное высшее учебное заведение “Приднепровская государственная 
академия строительства и архитектуры”

Аннотация. Постановка проблемы. При анализе и контроле параметров водяной систе-
мы отопления со сроком эксплуатации более десяти лет,  предпочтительно использовать 
методы прямого замера скорости воды в трубопроводах. В процессе эксплуатации суще-
ствующей системы необходимо избежать монтажа врезных приборов, а применять толь-
ко накладные датчики, которые располагаются вдоль металлического трубопровода. 
Этим требованиям удовлетворяет вариант измерения скорости теплоносителя меточ-
ным методом. Он заключается в измерении температуры теплоносителя термодатчика-
ми, которые устанавливаются на поверхности металлического теплопровода (трубы) по 
ходу движения теплоносителя.  Цель исследования − экспериментально подтвердить воз-
можность применения метода тепловой метки для оценки скорости теплоносителя в 
трубопроводной водяной системе отопления со сроком эксплуатации более десяти лет. 
Методика. Построена экспериментальная установка для исследования перемещения те-
пловой метки, переносимой теплоносителем. Для контроля использовалась солевая метка, 
с измерением электропроводности. Измерения проводили на трубах, в которых диаметр, 
толщина стенки и срок службы являются типовыми для систем отопления. Результаты 
испытаний фиксировались многоканальным электронным самописцем.  Результаты. Ана-
лиз показал, что при скоростях движения теплоносителя, типичных для водяных систем 
отопления, можно использовать тепловые метки для оценки скорости теплоносителя. 
Научная новизна. Показана возможность оценки расходов по нескольким участкам водяной 
системы отопления с помощью тепловых меток. Практическая значимость. Использова-
ние тепловых меток в водяных системах отопления позволит значительно повысить точ-
ность идентификации параметров тепловой сети в процессе эксплуатации. Этот метод 
определения скорости теплоносителя может конкурировать с традиционным способом из-
мерений с помощью механических счетчиков, выигрывает своей компактностью, дешевиз-
ной и дает возможность мобильно проводить измерения в труднодоступных местах.

Ключевые слова: водяная система отопления, расход воды, экспериментальная оцен-
ка, гидравлическое сопротивления, управление проектами.

Keywords: water heating system, flow meter, experimental estimation, hydraulic resistances, 
project management.

Введение
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Для повышения точности идентификации 
расходов целесообразно дополнительно 
прямо измерять часть расходов по участ-
кам трубопроводной системы. Для прямо-
го измерения расходов в водяной системе 
отопления в процессе эксплуатации при-
влекательно использовать метод тепловой 
метки измерения скорости [4].

Цель
Цель исследования – экспериментально 

подтвердить возможность применения те-
пловых меток для оценки скорости воды 
по участкам трубопроводной системы.

Методика
Разработана экспериментальная уста-

новка, которая дает возможность исследо-
вания хода тепловой метки, переносимой 
потоком воды, которая движется внутри 

стальной трубы. Характерные параметры 
исследуемых труб – диаметр, толщина 
стенки трубы, срок эксплуатации участка 
трубы – типичны для реальных конструк-
ций системы отопления. Обнаружение те-
пловой метки фиксировалось установлен-
ными снаружи труб тепловыми датчиками.

Через двухканальный вентиль поочеред-
но подается горячая либо холодная вода. 
Для контроля, в экспериментальной уста-
новке специально размещены короткие (до 
10 см) участки непроводящих пластиковых 
труб, в них вживлены металлические зон-
ды I, II и III соответственно в самом нача-
ле, в середине и в конце испытательного 
участка. В качестве термодатчиков (т/д) ис-
пользовали полупроводниковые сопротив-
ления, которые были установлены рядом с 
зондами на металлических участках труб. 
Расстояние между зондом I и т/д № 1 до 
зонда II и т/д № 2 – 5,2 м, расстояние от 
зонда II и т/д № 2 до зонда III и т/д № 3

– 5,3 м. Трубы на участках разные по сте-
пени изношенности. Для испытательного 
участка брали трубы ½ дюйма с 10…12-лет-
ним сроком эксплуатации, этим имитиру-
ется реальная ситуация жилого дома. Вто-
рая по ходу труба заменялась металлопла-
стиковой. Для задания различных величин 
расхода в конце участка установлен вен-
тиль и сетевой насос. Гидравлическая схе-
ма эксперимента (рис.1).

Гидравлическая схема. Рисунок 1.

Результаты, зафиксированные самописцем. Рисунок 2
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Расход в ходе экспериментов измерялся 
также по времени заполнения мерной ем-
кости, примерно равной суммарному объе-
му труб испытуемой системы.

Сигналы с зондов и с полупроводнико-
вых сопротивлений поступают в схему ре-
гистрации. Термодатчики включены в диа-
гональ моста, а зонды запитаны через из-
мерительные резисторы от +5 v. Поварен-
ную соль, которая резко увеличивает элек-
трическую проводимость воды, добавляли 
в горячую воду.

Результаты
Результаты испытаний фиксировались 

электронным многоканальным самописцем. 
На (рис.2) показана часть осциллограммы, 
соответствующей подаче горячей воды (0,684 
л/с), а затем холодной (0,765 л/с).

Кривые I, II и III − сигнал соответствую-
щих зондов, а № 1, № 2 и № 3 − с термодат-
чиков. Анализ показывает, что время нача-
ла сигналов с зондов и термодатчиков в 
значительной степени синхронно. Задерж-
ка на прогрев толщины металлической 
трубы достаточно стабильна и составляет 
2,0…2,5 с. Задержка между приходами те-
плой  (соленой) воды и сигналом термодат-
чика увеличена для второй половины 
участка и растет по ходу трубы.

Осциллограммы фронтов затянуты, то 
есть имеет место размывание и солености 
и снижение градиента температуры. Явле-
ние менее заметно при переходе от горячей 
воды к холодной. Следует заметить, что 
температура окружающего воздуха прак-

тически совпадала с температурой холод-
ной воды из водопровода, что существенно 
снижало потери на излучение для холод-
ной воды.

На (рис.3) приведен пример, получен-
ный при подаче горячей воды после холод-
ной. На (рис.4) приведен пример, получен-
ный при подаче холодной воды после горя-
чей соответственно. На (рис.3) и (рис.4) 
также показано время прихода метки в се-
кундах к соответствующим датчикам: соле-
вой к зондам, а температурной метки − к 
термодатчикам.

По горизонтали отложена длина труб в 
метрах. Излом вниз на солевых графиках 
свидетельствует о несколько большей ско-
рости в дальней трубе.

Расхождение графиков можно объяс-
нить потерей тепла воды на нагрев трубы 
и. таким образом, маскировкой головы го-
рячего фронта и аналогично нагревом го-
ловы фронта холодной воды. Вторая по 
ходу труба новее, в ней меньше ржавчины 
на внутренних стенках, отсюда развитая 
турбулентность и, как следствие, активное 
перемешивание воды во фронтах.

Верхние прерывистые графики на (рис.3) 
и (рис.4) отражают ход меток по металли-
ческим трубам, Средние прерывистые гра-
фики сняты для металлопластиковых труб, 
на них видны существенно меньшие поте-
ри тепла на нагрев-охлаждение труб. 
Сплошная линия – время прихода и ухода 
солевого проводящего фронта на трубе че-

Результат проведенных испытаний с подачей 
горячей воды . Рисунок 3.

.Результат проведенных испытаний с подачей 
холодной воды: I, II, III − места установки 
зондов,1, № 2, № 3 − места установки 
термодатчиков. Рисунок 4.



 9 

Obiecujące osiągnięcia naukowe   

рез зонды. Контрольные замеры по объём-
ному способу замера расхода воды практи-
чески совпадают с временем прохождения 
соли.

Проведенные эксперименты показали 
возможность измерения скорости, а, зная 
сечение участка трубопровода, − и расхода 
в водяной системе водоснабжения в усло-
виях эксплуатации. Замеры можно прово-
дить при пусках и остановке отопительно-
го сезона или во время проведения ре-
монтных работ. Метод тепловых меток 
обеспечивает 5 % точность замера скоро-
сти, если расстояние от точки пуска 
горячая-холодная вода минимально, а ин-
тервал между датчиками не более 5…6 м.

Полученные результаты натурных экспе-
риментов показывают хорошее совпадение 
измерений скорости теплоносителя мето-
дом тепловой метки с прямым измерением 
его расхода стандартными приборами, 
встроенными в экспериментальную уста-
новку.

Научная новизна  
и практическая значимость

Этот метод определения скорости тепло-
носителя экспериментально доказал рабо-
тоспособность и может применяться к су-
ществующим системам отопления выпол-
ненных из металлических трубопроводов, и 
конкурировать с традиционным способом 
измерений типа «механический счетчик», 
выигрывая своей компактностью, дешевиз-
ной и возможностью мобильно проводить 

измерения в труднодоступных местах.

Выводы
На основе использования современных 

датчиков температуры появляется возмож-
ность без вмешательства в гидравлическую 
систему отопления здания или его частей 
доступными средствами контролировать и 
измерять параметры теплоснабжения в лю-
бых заданных точках и звеньях системы.
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З розвитком архітектури поступово змі-
нювалися основні властивості ордерної сис-
теми. Історія ордера розпочинається ще з 
доісторичного періоду (до ІІІ тис. до н. е.). В 
цей час вже існували стійково-балкові сис-
теми – дольмени та кромлехи. Вже в перших 
творах доісторичного періоду ми спостері-
гаємо  на той ще час підсвідоме прагнення 
за допомогою ритму та метру створити від-
чуття впорядкованості. Як відомо, «ордер» в 
перекладі з латинської означає порядок, а, 
отже, саме дольмени та кромлехи можна 
вважати першими прототипами архітек-
турного ордера. Спорудженням кромлехів 
було започатковано стійково-балкову кон-
структивну систему, яка набула подальшого 
поширення і незабаром дістала належний 
тектонічний вираз [3, 26]. 

Вперше ордер з’явився в архітектурі ста-
родавніх деспотій: Стародавнього Єгипту, 
Егейського світу, Передньої Азії, Стародав-
ніх Індії, Китаю та Америки. Саме єгиптя-
нам належить честь розробки першої ціліс-
ної ордерної системи [3, 73]. Ордер архітек-
тури стародавніх деспотій можна назвати 
докласичним, адже, класичний ордер – це 
перш за все закономірні взаємозв’язки, 
система пропорцій, що включає в себе 
обов’язковий набір та порядок розміщення 
основних елементів (п’єдестал, колона, ан-
таблемент) та їх деталей – архітектурних 
обломів (пояс, поличка, плінт, вал, викруж-
ка, гусьок, каблучок, скоція, торус тощо) та 
встановлені правила їх пластичної та деко-
ративної розробки. Докласичний ордер ще 
не мав строго визначеної пропорційності 

та модульності, а замість обов’язкового на-
бору архітектурних елементів часто мав зо-
бражальний характер, що імітував форми 
рослинного чи тваринного світу та надавав 
творам індивідуального характеру.

Класичний ордер зародився в Стародав-
ній Греції, як тектонічна система, що ви-
никла в результаті прагнення до раціо-
нальної і художньо досконалої компози-
ції. Саме в архаїчній Греції ордер є 
стійково-балковою системою, доведеною 
до вищої степені досконалості яка вико-
нує конструктивну функцію: він склада-
ється з колон (несучих елементів), що є 
стійками які сприймають на себе наванта-
ження, і архітраву (несомого елементу), 
який виконує роль балки у цій системі.  В 
ньому відобразилася залежність характе-
ру пластики і пропорції від двох нероз-
ривних сторін її текнонічного устрою – 
художньої та конструктивної [1, 23]. 

Наступним етапом у розвитку архітек-
турного ордера є розвиток класичного ор-
дера. До цього періоду відносяться ордер 
Стародавнього Риму, Відродження, а та-
кож бароко, так як саме в ці періоди ордер 
продовжує розвиватися та набувати нових 
форм та значень. Починаючи з Стародав-
нього Риму, ордер поступово втрачає свої 
конструктивні властивості і використову-
ється здебільшого в декоративному зна-
ченні — як засіб створення чисто візуаль-
ного враження про “конструктивність” ор-
дерної системи шляхом механічного “на-
кладення” його на масив стіни [1, 38]. По-
чинає широко використовувався пілястро-

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО ОРДЕРА

Павлова А. В.
аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

Автором запропоновано класифікацію архітектурних ордерів у зв’язку зі зміною їх 
основних властивостей з розвитком архітектури.

Ключові слова: ордер, прототип ордера, докласичний ордер, класичний ордер.
Keywords: order, order prototype, pre-classical order, classical order.
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вий ордер. Архітектори періоду Відро-
дження продовжували використовувати 
ордер для декорування, прийнявши як 
символ відроджуваної античної культури 
саме ордер в римському трактуванні, що 
дозволяло забезпечити універсальність ху-
дожньої мови, можливість створювати на 
основі його словника і синтаксису нові ху-
дожні системи. В період бароко відбуваєть-
ся подальший розвиток класичного ордера, 
де він, залишаючись головним засобом 
членування, майже повністю втрачає кон-
структивність: його трактування підкрес-
лено декоративне і пластичне. Ордер в епо-
ху бароко став декорацією, прикрасою, 
втрачаючи зв’язок із складними метафора-
ми, які прочитуються через відсилання до 
античної культури.

В період класицизму відбувається вико-
ристання класичного ордера. Архітектори 
класицизму повертаються до основних ан-
тичних ордерів, насамперед Греції, намага-
ючись надати тектонічного вираження 
стійково-балкової конструкції навіть чи-
сто декоративним архітектурним елемен-
там, таким як пілястри на масивній стіні. 
Класицизм – послідовно ретроспективний. 
Його змістовність замикається на знаннях 
про чужу, античну культуру. В історизмі ж 
ордер навіть візуально не виглядає як кон-
структивний елемент. Він тепер відверто 
декоративний. В спадщині минулого шука-
ли форми, які асоціювалися зі світоглядом 
сучасності. З цією метою починають залу-
чати архітектурні елементи всіх відомих 
епох. Неокласицизм ХХ ст. також поверта-
ється до класичного ордера, але, на відміну 
від попередніх стилів, він, використовуючи 
його форми та «мотиви», не намагався від-
творити початкове значення ордера, а 
прагнув пристосувати його до потреб сво-
го часу заради задоволення власних цілей. 
Він вже не міг використати ордер як уні-

версальну мову, придатну для втілення різ-
номанітних завдань. Ордер вже не зберігав 
ні набору загальнозрозумілих «знаків», ні 
стійких правил їх поєднання. Композиція 
кожної будівлі заснована на власному при-
йомі використання «цитат» або ознак кла-
сичної композиції. Архітектурні ордери в 
розумінні, яке належить античності і Рене-
сансу, пішли в минуле [2, 108]. 

В період постмодернізму відбувається як  
використання класичного ордера  так і його 
інтерпретація. Так, наприклад, пряме від-
творення – напрям в архітектурі постмо-
дернізму, що використовує ордер для від-
родження класичної традиції за допомо-
гою прямих цитувань, посилань на архітек-
турні деталі, мотиви, фрагменти [4, 15]. В 
іншому напрямі постмодернізму – неоісто-
ризмі – відбувається інтерпретація класич-
ного ордера. Звертаючись до класичного 
ордера, класика цитується через призму 
іронії і гротеска. Ордер в архітектурі по-
стмодернізму часто стає засобом досягнен-
ня нових образно-символічних рішень.

Отже, на основі дослідження зміни влас-
тивостей ордера протягом розвитку архі-
тектури, запропоновано виділити такі 
основні етапи розвитку архітектурного ор-
дера: прототип ордера, докласичний ордер, 
класичний ордер, розвиток класичного ор-
дера, використання класичного ордера та 
інтерпретація класичного ордера. 
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В наших работах [1,2] сообщалось о наблюдении эффекта обратимого светового туше-
ния фосфоресценции триптофана при облучении в области его триплет-триплетного по-
глощения. Было предположено, что в результате перевода молекулы триптофана в высо-
ковозбужденное триплентое состояние появляется дополнительный канал дезактивации 
триплетного фосфоресцентного состояния. Аналогичный эффект наблюдался ранее для 
ряда ароматических молекул /3/, однако цельной картины механизма наблюдаемого яв-
ления предложено не было.

В настоящей работе анализируются возможные пути дезактивации фосфоресцентного 
состояния через высоковозбужденное триплетное состояние. При сравнении наших экс-
периментальных данных с результатами теоретического анализа определен путь дезак-
тивации в исследуемой системе, предложена соответствующая модель элементарных фо-
тофизических процессов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследовался раствор L-триптофана в смеси дистиллированной воды и этиленгликоля 

(1:1 по объему). Образец помещался в кварцевую трубку с внутренним диаметром 2 мм 
и замораживался до 77 К. Фосфоресценция измерялась на фосфороскопической установ-
ке, аналогичной описанной в [1,2], оборудованной изме ри тельно-вычислительным ком-
плексом. В качестве источников света использовали ртутные лампы ДРШ-1000. Заселе-
ние нижнего триплетного состояния осуществляли светом (280 нм), прошедшим через 
кварцевый призменный монохроматор. Выделение необходимого спектрального диапа-
зона второго источника осуществляли набором светофильтров, как правило, ЖС-11 и 
СЗС-21. Между образцом и фотоумножителем были установлены светофильтры, пропу-
скающие фосфоресценцию триптофана в диапазоне 400-560 нм, т.е. в данной работе ре-
гистрировалась интегральная фосфоресценция. Свет от обоих источников попадал на 
образец через управляемые компьютером затворы. Регистрировались кривые нараста-
ния или спада фосфоресценции после срабатывания затворов, перекрывающих как воз-
буждающее излучение, так и излучение видимого диапазона в области триплет-
триплетного поглощения триптофана.

МЕХАНИЗМ ОБРАТИМОГО ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО 
СНИЖЕНИЯ ЗАСЕЛЕННОСТИ ТРИПЛЕТНОГО 
СОСТОЯНИЯ ТРИПТОФАНА

Костиков А.П.
доктор физико-математических наук Донбасский государственный педагогический 
университет

На основании анализа возможных механизмов дезактивации триплетного состояния 
триптофана при возбуждении в области T-T поглощения выполнены экспериментальные 
наблюдения кинетических характеристик фосфоресценции. Показано, что они хорошо 
согласуются с теоретической моделью, в которой молекула из высоковозбужденного три-
плетного состояния переходит в нефосфоресцентное состояние. Показано, что выход из 
этого состояния возможен только в основное синглетное состояние триптофана.

Ключевые слова: фотофизика триптофана, триплетное состояние, световая дезакти-
вация триплетного состояния.

Keywords: photophysics of tryptophan, triplet state, light deactivation of the triplet state.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с известной схемой Яблонского молекула может перейти в высоковоз-

бужденное триплетное состояние T2 в результате последовательного поглощения двух 
квантов света, возбуждающих переходы S2 ¬ S1 и T2 ¬ T1. 

При этом происходит уменьшение заселенности состояния T1, однако из-за высокой 
скорости обратного процесса T2 ® T1, это уменьшение, при использовании обычных (не 
лазерных) источников света, не может превышать 0.01%. В обнаруженном нами эффекте 
светового тушения фосфоресценции наблюдалось уменьшение фосфоресценции трип-
тофана до 50%. Отсюда ясно, что для объяснения эффекта светового тушения фосфорес-
ценции необходимо привлекать более сложные модели фотофизических процессов.

При построении таких моделей необходимо предусмотреть возможность дезактива-
ции состояния T2 по механизму, который эффективно конкурирует со стандартной вну-
тренней конверсией. При этом предполагаемый механизм может состоять из нескольких 
последовательных процессов с разными константами скоростей. Чтобы первый акт это-
го механизма конкурировал с процессом T2 ® T1, его константа скорости, должна быть 
сравнимой с константой скорости kTT.

Естественно предположить, что в первом акте обсуждаемого механизма молекула хро-
мофора из высоковозбужденного триплетного состояния T2 должна перейти в энергети-
чески более низкое состояние, по-видимому, той же мультиплетности. В самом деле, если 
это состояние энергетически более выгодно, то обратным переходом в T2 с последующей 
дезактивацией по обычному механизму 






 → → 012 STT TTT kk  

можно пренебречь. Одинаковая мультиплетность предполагаемого промежуточного 
состояния и состояния T2 должна обеспечить высокую, конкурентную с kTT , константу 
скорости этого перехода. Не уточняя пока природу промежуточного состояния, рассмо-
трим возможные последующие пути его дезактивации. В дальнейшем, для краткости, это 
промежуточное состояние мы будем обозначать X. Таким образом, рассмотренный пер-
вый акт можно представить в виде:

*
3

2 XT TXk →
Следующим, существенным для дальнейшего, является предположение об участии 

промежуточного состояния X в балансе всех возможных энергетических состояний хро-
мофора:

nXTTSS =++++ ][][][][][ 2110 ,

где n-концентрация триптофана в образце. Фактически это предположение означает, 
что убыль фосфоресцирующих молекул при облучении в области T-T поглощения связа-
на с переходом этих молекул в нефосфоресцентное состояние X, имеющее конечное вре-
мя жизни и, поэтому можно говорить, например, о стационарной концентрации таких 
нефосфоресцирующих возбужденных молекул.

Предположение о том, что при облучении образца двумя источниками света часть 
триплетно-возбужденных молекул хромофора переходит в промежуточное нефосфорес-
центное состояние X, удобно тем, что позволяет провести анализ механизма фотофизи-
ческих процессов в образце, включая заселение и дезактивацию состояния X, и полно-
стью описать эффект обратимого светового тушения фосфоресценции. Существенно, 
что мы должны иметь возможность говорить о заселении и дезактивации X как об от-
дельных процессах. Это очевидно, если состояние X является, например, комплексом с 
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переносом заряда или эксиплексом. На самом деле, знание всей последовательности про-
цессов в рамках промежуточного состояния X не потребуется, важно только, чтобы была 
обеспечена обратимость суммарного процесса. При этом в каждой из моделей обрати-
мость обеспечивается собственным путем выхода из состояния X, который и определяет 
тип модели, а также среднее время жизни состояния X (tX) в конкретной модели. Далее, в 
зависимости от основного пути дезактивации состояния X рассмотрим три модели:

Модель 1. Из состояния X хромофор возвращается в синглетное возбужденное состо-
яние S1 :

1
3
* SXX XSk →→

Модель 2. Из состояния X хромофор переходит в нижнее триплетное фосфоресцент-
ное состояние T1 :

1
3
* TX XTk →

Модель 3. Из состояния X хромофор переходит в основное синглетное состояние S0 :

0
3
* SXX XSk →→

Для каждой из указанных моделей можно составить систему дифференциальных урав-
нений для концентраций всех возбужденных состояний. Решая эти системы можно, в 
частности, получить выражения для стационарных концентраций молекул в триплетном 
фосфоресцентном состоянии :

}/)1({)/1(1
][
)1(

1
SSTTXTTXSSTT

st III
nT

ετεετ ΦΦ−+Φ+Φ+
=

TTXXSSTT
st II

nT
ετετ Φ+Φ+

=
)/1(1

][
)2(

1

)/1()/1(1
][
)3(

1
SSTXTTXSSTT

st III
nT

ετεετ Φ+Φ+Φ+
=

Здесь TT k/1=τ  – время жизни нижнего триплетного состояния T1; 

TTSS II ,,, εε  – коэффициенты экстинкции и интенсивности возбуждающего све-

та в области переходов S2¬S1 и T2¬T1, соответственно;

)/( SSfSTSTT kkkk ++=Φ  – квантовый выход триплетного состояния;

)/( TTTXTXX kkk +=Φ  – квантовый выход состояния X.

Для дальнейшего анализа и экспериментальной проверки этих трех моделей получим 
выражения, удобные для оценки эффективности светового тушения фосфоресценции:
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*
1

*
11

][

][][

st

stst
T

TT −
=γ

где stT ][ 1  – стационарная концентрация триплетного фосфоресцентного состояния в 
условиях облучения одним источником света (нет тушителя);

*
1][ stT  – стационарная концентрация триплетного фосфоресцентного состояния в 

условиях облучения двумя источниками света (есть тушитель).
Подставляя сюда выражения stT ][ 1  для каждой из моделей после несложных преобра-

зований можно получить:

SSTT

SSTXT
TTXT I

I
I

ετ
ετ

ετγ
Φ+

Φ+Φ−
Φ=

1

)1(
1

SSTT

SSTX
TTXT I

I
I

ετ
ετ

ετγ
Φ+
Φ

Φ=
1

2

SSTT

SSTX
TTXT I

I
I

ετ
ετ

ετγ
Φ+
Φ+

Φ=
1

1
3

Анализируя полученные выражения можно видеть, что величина g для всех трех моде-
лей должна линейно зависеть от интенсивности света IT в области Т-Т поглощения, что 
и наблюдалось в наших экспериментах.

Рис.1. Интенсивности фосфоресценции триптофана при различных условиях облучения образца. 
В верхней части рисунка показаны условия облучения: интенсивность света 280 нм – IS, интенсивность 
света в области T-T поглощения – IT. По горизонталной оси показано время в секундах.
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Зависимости от интенсивности IS света в ультрафиолетовой области спектра величин 
,1γ 2γ , 3γ  для каждой из моделей имеют индивидуальный характер. Для моделей 1 и 3 эта 

зависимость может иметь как нарастающий, так и спадающий характер в зависимости от 
соотношения между временами жизни Xτ и Tτ . В модели 2 имеется особенность, легко 
проверяемая экспериментально, – уменьшение величины 2γ  до нуля при уменьшении 
интенсивности света SI .

Для проверки предложенных моделей была проведена серия экспериментов, в каждом 
из которых измерялся практически весь набор кинетических характеристик при установ-
лении стационарных концентраций триплетного фосфоресцентного состояния после 
включения или выключения любой комбинации затворов двух источников света (рис.1). 
Заметим, что таким образом в течение каждого эксперимента, аналогичного представ-
ленному на рис.1, образец находился в стабильных условиях.

Например, по измеренной кинетической кривой затухания фосфоресценции в темно-
те, можно вычислить константу скорости дезактивации триплетного состояния Tk . При 
анализе кривой затухания фосфоресценции после выключения возбуждающего света 
l=280 нм, но при продолжающемся облучении светом в области триплет-триплетного 
поглощения, показатель экспоненты должен равняться сумме констант дезактивации 

TTXT Ik εΦ+ . Из набора кривых, полученных в одном эксперименте, вычислялись все 
характеристики светового тушения фосфоресценции g. 

На рис.2 представлены результаты измерения зависимости )( SIγ для триптофана.

Рис.2. Экспериментальная зависимость эффективности светового тушения фосфоресценции γ , 
нормированной к величине параметра TTX IεΦ , от интенсивности возбуждающего света SI  для 
раствора триптофана в смеси этиленгликоль-вода при 77 К.
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Сравнивая данные, представленные на рис.2, с теоретическими зависимостями, мож-
но заключить, что экспериментальная зависимость )( SIγ  исключает модель 2. Из наших 
экспериментальных данных хорошо видно, что при уменьшении интенсивности света с 
l=280 нм кривая зависимости )( SIγ  не стремится к нулю. Этот вывод подтверждается 
и нашими данными о характере затухания фосфоресценции в условиях, когда свет с 
l=280 нм выключен, а облучение образца в области T-T поглощения продолжается. В со-
ответствии с моделью 2 эта кривая должна иметь вид суммы двух экспонент:

})(exp{}exp{][ 211 tIkAtkAT TTXXTT εΦ+−+−= ,

где 1A и 2A  могут быть выражены через )2(
1][ stT .

В связи с этим заметим, что константа скорости для такого процесса во всех наших из-
мерениях была выше константы скорости темнового затухания фосфоресценции. В рам-
ках модели 2 второе слагаемое в представленном выражении могло бы объяснить началь-
ную часть наблюдаемой кинетической кривой, если только TTTXXT kIk 〉Φ+ ε , но 
даже в этом случае должна легко обнаруживаться более долгоживущая компонента с кон-
стантой скорости Tk . Ни в одном из наших экспериментов такая компонента не обнару-
жена. Таким образом, мы считаем, что модель 2 из дальнейшего рассмотрения можно 
полностью исключить.

Прежде чем продолжить обсуждение смысла результатов, представленных на рис.2, за-
метим, что кинетическое поведение затухания и возгорания фосфоресценции для двух 
оставшихся моделей одинаково. Обратив внимание на диапазон значений величины 

SST IεΦ , можно заметить, что в наших экспериментах выполнялось условие 
1〈〈Φ SSTT Iετ , поэтому соответствующие теоретические выражения для моделей 1 и 3 в 

наших условиях могут быть представлены линейными зависимостями:
SSTTTXTTTTTX II εττττεγ ΦΦ−−+Φ−≅Φ )}1({)1(/1

SSTTXTTTTX II εττττεγ Φ−+≅Φ )(/3

Из представленных формул следует, что при 0→SI значение TTX Iεγ Φ/  должно 
принимать значение Tτ  (6,75 с для триптофана) в случае модели 3 или )1( TT Φ−τ  для 
модели 1. Из рис.2 видно, что измеренная величина хорошо согласуется с моделью  
3 ( cITTX 7/3 ≅Φ εγ ), тогда как в модели 1 следовало ожидать значения этого параметра 
от 5,4 с (если 2.0=ΦT ) до 4 с (для 4.0=ΦT ).

Другой аргумент против модели 1 связан с отсутствием изменения флуоресценции в 
условиях светового тушения фосфоресценции [1]. Воспользовавшись для характеристи-
ки тушения фосфоресценции и увеличения флуоресценции параметрами phδ и fδ , со-
ответственно, которые определялись в соответствии с выражением [1]:

*

*

][

][][

st

stst

I

II −
=δ

где I – интенсивность фосфоресценции или флуоресценции, соответственно, мы полу-
чили выражение для отношения этих параметров:









−

Φ
Φ

−
Φ−

Φ
−= X

TTX

SST

T

T
phf I

I
τ

ε
ε

δδ 1
1

/

Величина Xτ  в модели 1, по-видимому, не может быть больше, чем время жизни син-
глетного возбужденного состояния (3 10-9 с). Если пренебречь Xτ , то выражение в скоб-
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ках для триптофана равно 0.65 и, если считать 4.0=ΦT  [4,5], тогда 4.0/ −≅phf δδ . Здесь 
знак «-» отражает разные знаки ожидаемого изменения фосфоресценции и флуоресцен-
ции при облучении в области T-T перехода.

Таким образом, если бы световое тушение фосфоресценции осуществлялось за счет 
механизма, в котором дезактивация высоковозбужденного триплетного состояния осу-
ществляется через возбужденное синглетное состояние, то должно наблюдаться одно-
временное увеличение флуоресценции, составляющее примерно 40% от уменьшения 
фосфоресценции. Поскольку мы такого явления не наблюдали, можно сделать вывод, что 
модель 1 не может считаться удовлетворительной.

Несмотря на то, что предыдущие рассуждения указывают на несоответствие модели 1 
и наших экспериментальных результатов, по-видимому, нельзя утверждать категориче-
ски, что канал дезактивации высоковозбужденного триплетного состояния (T2) по моде-
ли 1 следует полностью исключить. Возможно, что такой механизм может быть побоч-
ным каналом дезактивации. В связи с этим полезно обратить внимание на особенность 
расположения уровней энергии производных индола. Как следует из спектральных дан-
ных [4,5], энергии состояний T2 и S2 очень близки. Малая энергетическая щель между 
ними позволяет предположить высокую константу скорости интерконверсии 22 ST →  с 
последующей дезактивацией по рассмотренному механизму, при этом роль X может 
играть второе синглетное возбужденное состояние S2.

Таким образом, основной, путь дезактивации высоковозбужденных триплетных со-
стояний описывается моделью 3.

Результаты, представленные на рис. 2 позволяют оценить граничное значение 
XSX k/1=τ . Средняя погрешность величины TTX IεγΦ  в наших экспериментах состав-

ляет около 20%. Можно предположить, что слагаемое SSTTXT Iετττ Φ− )(  в выражении 
для TTX Iεγ Φ/3  маскируется погрешностью измерений, т.е. это слагаемое не превыша-
ет Tτ1.0±  (±10%). Тогда TSSTTXT I τετττ 1.0|| ≤Φ− , отсюда получаем 

cISSTTX 65.621.0/1.0|| ≈∗≈Φ≤− εττ .
Таким образом, мы можем утверждать, что значение времени жизни промежуточного 

состояния Xτ  отличается от значения времени жизни триплетного фосфоресцентного 
состояния Tτ  не более чем на 6 с. Знак этого отклонения из данных на рис. 2 получить 
нельзя, поэтому мы можем только утверждать, что 66 +≤≤− TXT τττ , или с учетом 

cT 8.6=τ , cc X 138.0 ≤≤τ . Этот результат, можно объяснить, если предположить, что 
промежуточное состояние X после первого акта *

3
2 XT TXk →  релаксирует до нижнего 

триплетного состояния X3 , энергия которого ниже энергии фосфоресцентного уровня 1T
, а время жизни близко к времени жизни 1T .

Наши результаты позволяют предположить, что промежуточное состояние X  может 
быть комплексом типа «триплетный эксиплекс». Распад этого состояния приводит к воз-
врату хромофора в основное синглетное состояние, что обеспечивает высокую обрати-
мость наблюдаемого эффекта.
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Большим научно-практическим интере-
сом в области сенсорной электронной тех-
ники является создание «синтетических 
рецепторов», основанных на молекулярно 
импринтированных полимерах (МИПах) 
[1; 2]. МИПы – это молекулярные отпечат-
ки различных соединений (шаблонов) на 
поли- мерной матрице, полученные в ре-
зультате сополимеризации молекул функ-
ционального мономера в присутствии 
молекул-шаблонов [3]. Молекулярное вза-
имодействие функционального мономера 
с шаблоном, как в процессе полимериза-
ции, так и в процессе молекулярного рас-
познавания (после вымыва- ния шаблона) 
являются ключевыми факторами МИП-
распознавания [4]. Реакцию взаимодей-
ствия “МИП–рецептор–шаблон” можно 
рассматривать как частный случай связы-
вания лигандов с макро- молекулярными 
рецепторами, которое описывается теми 
же термодинамическими параметрами, 
что и любой процесс комплексообразова-
ния. Понимание физических механизмов 
формирования молекулярных отпечатков 
в полимерной матрице, а также вы- бор 
функционального мономера, который бы 

создавал прочные комплексы с целевым 
аналитом (шаблоном), является важной 
стадией в создании высо- коафинных 
“синтетических МИП-рецепторов”. Сегод-
ня вычислительный эксперимент, направ-
ленный на исследование МИП-систем, 
опирается на несколько групп расчетных 
методов: молекулярная механика [5]; мо-
лекулярная динамики [6]; эмпирические и 
полуэмпирические квантово-меха-
нические методы (КММ) [7]. Заметим, что 
среди перечисленных методов КММ явля-
ются наиболее точными, но могут рассчи-
тывать системы с относительно малым ко-
личеством атомов (~ 500). Это на несколь-
ко порядков меньше, чем возможно мето-
дами молекулярной механики и динамики 
[6]. Целью статьи является использование 
аппарата молекулярной механики при 
компьютерном моделировании, направ-
ленного на выбор наилучшего функцио-
нального мономера при создании МИПа 
на ванкомицин. Выбор последнего в каче-
стве шаблона обусловлен актуальностью 
его определения в фармакокинетических 
исследованиях [8]. Для достижения цели 
необходимо решить ряд задач:

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР И ЭНЕРГИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОНОМЕРА 
С ВАНКОМИЦИНОМ

Г.Ф. Х.Бани-Халед (Ghazi F.H. Bani-Khaled)
аспирант Харьковский национальный университет радиоэлектроники
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Методом молекулярной механики исследованы молекулярные структуры и энергии взаи-

модействия комплексов “функциональный мономер – шаблон” в вакууме. Рассматривались 
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– рассчитать энергии взаимодействий 
мономеров с ванкомицином;

– дать рекомендации по выбору энерге-
тически выгодной пары;

– разработать библиотеку функциональ-
ных мономеров.

Энергетические параметры реакций ком-
плексообразования дают возможность оце-
нить протекание химических реакций. Ком-
пьютерное моделирование с использованием 
метода молекулярной механики проводи-
лось на ПК с операционной системой Linux в 
пакете SYBYL 7.3 TriposInc). Протокол расче-
та включал разработку базы данных функци-
ональных мономеров и молекулярной моде-
ли шаблона; скрининг с использованием ал-
горитма LEAPFROGTM; проведение ком-
пьютерного моделирования с использовани-
ем методов молекулярной механики. При 
создании базы данных энергии всех мономе-
ров были оптимизированы. Минимальное 
значение полной энергии каждого мономера 
составляло около 0.001 ккал / моль. При мо-
делировании использовался метод 
LEAPFROGTM и проводился скрининг би-
блиотеки функциональных мономеров с ша-
блоном ванкомицином. При этом было сде-
лано 60000  итераций. Исходя из данных 
энергий связывания молекул шаблона (ван-
комицина) с молекулами мономеров, был 
сделан вывод, что наиболее энергетически 
выгодные комплексы образуются в ходе вза-
имодействия ванкомицина с этиленгликоль 
метакрилат фосфатом, N, N- метилен-бис-
акриламидом, метакриламидом (табл. 1).

Вывод
На основе компьютерного моделирова-

ния комплексообразования “мономер-

шаблон” для состава 1:1, был отобран ряд 
функциональных мономеров (этиленгли-
коль метакрилат фосфат, N, N- метилен-
бис-акриламид, метакриламид, фенил 
этилендиаминметакриламид), которые 
являются наиболее энергетически выгод-
ными. Достоверность полученных дан-
ных подтверждается использованием на 
практике данного подхода для других 
шаблонов.
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Таблица 1 
Энергии взаимодействия ванкомицина с наиболее энергетически выгодными для 
комплексообразования мономерами

Мономер
Энергия взаимодействия, 
ккал/моль 

Этиленгликольметакрилат фосфат -38.16

N,N-метилен-бис-акриламид -38.15

Метакриламид -34.04
Фенилэтилендиаминметак-риламид -30.92
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Сучасні технології виробництва продук-
ції птахівництва, потребують практичного 
застосування досягнень не тільки у селек-
ції і гібридизації, а й упровадження висо-
коефективних програм годівлі. До того ж 
само по собі утримання тварин у примі-
щеннях закритого типу підвищує їх потре-
бу у вітамінах, макро- і мікроелементах та в 
інших БАР [1, 2]. Численними досліджен-
нями доведено, що додавання до комбікор-
мів біологічно активних речовин органіч-
ного, хімічного і мікробіологічного синтезу 
сприяє кращому використанню поживних 
речовин кормів і зменшенню їх затрат на 
одиницю продукції [3, 4]. У птахівництві, 
переважно за рубежем, для пригнічення 
патогенної мікрофлори у курчат широко 
застосовували антибіотики. Проте, як по-
казали дослідження минулих і останніх ро-
ків, антибіотики згубно діють не тільки на 
шкідливу (патогенну), а й корисну мікро-
флору, яка дуже чутлива до антибіотиків, 
сульфаніламідних та інших лікарських 
препаратів.

За повідомленням А. И. Свеженцова, з 
1 липня 1999 року в ЄС заборонено засто-
сування декількох традиційних антибіоти-
ків, а в Данії, Швеції, Таїланді і в інших кра-
їнах заборона уведена на всі антибіотики, 
які використовуються як стимулятори рос-
ту тварин і птиці. Виходячи з наведеного, 

упродовж останніх 10–15 років надто пер-
спективним напрямком в області профі-
лактики і лікування хвороб, спричинених 
умовно патогенними і патогенними мікро-
організмами, стало застосування пробіо-
тиків [4]. За ефективністю пробіотики не 
поступаються навіть деяким антибіотикам. 
Вони не проявляють згубної дії на мікро-
флору травного тракту, не забруднюють 
продукти птахівництва і довкілля, безпечні 
для здоров’я людей, які споживають ці 
продукти. У багатьох випадках пробіотики 
можуть бути ефективним засобом профі-
лактики хвороб і стимулювання м’ясної 
продуктивності тварин . Поряд з пробіоти-
ками у тваринництві і птахівництві запо-
чаткувала своє широке використання від-
носно нова група сполук, до якої входять 
олігосахариди, органічні кислоти, похідні 
дріжджових клітин тощо, що отримали на-
зву пребіотики. Термін «пребіотики» впер-
ше сформулював R. Gibson у 1995 році. Це 
поняття використовується для позначення 
речовин, які не перетравлюються і не аб-
сорбуються у кишечнику, проте благотвор-
но впливають на організм господаря шля-
хом селективної стимуляції росту або ак-
тивації метаболізму корисних представни-
ків його кишкової мікрофлори, тобто пре-
біотикиможно назвати стимуляторами 
пробіотиків [4].

ЗГОДОВУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК 
В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ
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До числа ще достатньо не вивчених кор-
мових добавок, відноситься НуПро  – ну-
клеопротеїн. Він розроблений на основі 
високих технологій американської компа-
нії «Alltech» з дріжджів 
Sacharomycescerevisiae, зокрема з ядер 
дріжджових клітин [5, 6]. Хоча, за інформа-
цією інших авторів, НуПро  – це сухий 
дріжджовий екстракт, багатий нуклеотида-
ми, інозитолом, протеїном, вітамінами і мі-
нералами. За даними хімічних аналізів 
компанії Alltech [5], НуПро містить (%): 
49–51  сирого протеїну, у тому числі 3,20–
3,60  лізину, 0,53–0,63  метіоніну, 0,46–
0,66  триптофану, 6,66–6,86  глутамінової і 
4,25–4,65  аспарагінової кислот, 3,00–
3,20  аланіну і 3,10–3,30  лейцину та інших 
амінокислот, 6,80–7,45  нуклеотидів, 0,40–
0,50  сирого жиру, 32,0–34,0  БЕР, 8,54–
8,90  загальної золи, у тому числі 0,80–
1,05  кальцію, 1,40–1,85  фосфору, 
0,40–0,50  магнію, 1,90–2,10  калію, 0,45–
0,55  сірки та мікроелементів (у промілях): 
521–562  заліза, 30–34  міді, 235–265  цинку, 
67–69  марганцю, а також вітамінів (мг/
кг)  – біотину  – 0,40–0,50  та інозитолу  – 
3259–3345. З наведених складових НуПро 
видно, що ця кормова добавка може прояв-
ляти багатовекторну дію, оскільки вона є 
джерелом поживних і біологічно активних 
речовин в організмі птиці. Зокрема, висо-
кий вміст у НуПро протеїну (49–51 %) та 
амінокислот свідчить про можливість по-
повнення ними раціону і проявлення у 
зв’язку з цим відповідного впливу. Те саме 
стосується вмісту у НуПро жиру, макро- і 
мікроелементів.

Мета роботи полягала у вивченні опти-
мальної дози кормової добавки НуПро 
курчатам-бройлерам. Для досліджень були 
відібрані курчата-бройлери кросу Рос-308. 
Було відібрано по 500 однодобових курчат-
бройлерів – аналогів за живою масою, рух-
ливістю, жвавістю, розміром внутрішньоу-
тробного жовтка, опушеністю, станом кін-
цівок, дзьоба, очей, пуповини, клоаки та по-
криття пір’ям крил, з яких формували п’ять 
груп по 100 голів (50 курочок і 50 півників) 
у кожній: 1 – контрольна, 2, 3, 4  і 5-а – до-

слідні. У досліді курчата 2, 3, 4  і 5-ї дослід-
них груп упродовж перших 7-ми діб отри-
мували з комбікормом кормову добавку Ну-
Про замість соєвої макухи в дозі, відповідно 
1, 2, 3 і 4 %, унаслідок чого була встановлена 
оптимальна доза його на рівні 2 %.

Починаючи з першої доби, курчатам 1-ї 
контрольної групи стосовно вікових і техно-
логічних періодів вирощування (стартовий, 
ростовий, фінішний) згодовували повнора-
ціонні комбікорми, а 2, 3, 4  і 5-ї дослідних 
груп такий же комбікорм, але з додаванням 
до нього замість соєвої макухи кормової до-
бавки НуПро. Незважаючи на те, що НуПро 
уводили в комбікорм лише 7 днів, курчата-
бройлери дослідних груп, відрізнялися від 
контрольних аналогів кращим споживан-
ням корму протягом усього досліду.

При вирощуванні курчат-бройлерів над-
то важливе значення має як найбільша збе-
реженість їх відносно початкової кількості, 
оскільки непередбачуваний відхід птиці 
спричиняє непродуктивні витрати і нано-
сить збитки виробництву м’яса бройлерів. 
У нашому експерименті відхід курчат-
бройлерів був загалом невисоким – по од-
ному бройлеру у 2, 3 і 4-й дослідних групах 
та по дві особини у 1-й контрольній і 5-й 
дослідній групах (табл. 1).

Примітка. Тут і далі – дослідні порівняно 
з контролем: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001

Так, якщо загальний приріст маси тіла 
одного курчати-бройлера 1-ї контрольної 
групи за перший тиждень становив 
152,04 г, то 2, 3, 4 і 5-ї дослідних груп, відпо-
відно, 162,39; 165,30; 163,14 і 158,40, що на 
10,35; 13,26; 11,1 і 6,36 г більше. Аналогічно 
і середньодобовий приріст маси тіла за цей 
же період у контрольних курчат-бройлерів 
становив 21,72 г, тоді як у їх аналогів з 2, 3, 
4  і 5-ї дослідних груп на 1,48; 1,89; 1,58  і 
0,91  г. вище. Причому, незважаючи на те, 
що після 7-денного терміну згодовування 
препарат НуПро до закінчення експери-
менту у комбікорми для курчат-бройлерів 
дослідних груп не уводили, інтенсивність 
їх росту була однозначно вищою за контр-
оль. З аналізу видно, що найкращий вплив 
на ріст курчат-бройлерів дослідних груп 
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справляла доза препарату 2 % від маси по-
внораціонного комбікорму. Причому це 
підтверджують дані росту курчат як за пер-
ший тиждень згодовування препарату, так 
і після вилучення його з раціону.

Отже, за результатами досліджень можна 
однозначно стверджувати, що уведення в 
комбікорми НуПро в дозах 1, 2, 3 і 4 % (за ма-
сою комбікорму) навіть упродовж перших 
7-ми діб покращує споживання корму 
курчатами-бройлерами в усі періоди їх виро-
щування. Причому з досліджуваних доз Ну-
Про найкращий вплив на споживання корму 
бройлерами справляють дози 2–4 %. На 
основі отриманих результатів зроблено ви-
сновок, що кормова добавка НуПро забезпе-
чує високі результати вирощування бройле-

рів. Кращі прирости живої маси бройлерів 
відмічені за згодовування НуПро в дозі 2 %..
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Таблиця 1 
Збереженість і динаміка живої маси курчат-бройлерів (n=100)

Показник
Групи

контрольна дослідні
1 2 3 4 5

Кількість курчат у групі, гол.: 
на початок досліду 

100 100 100 100 100

в кінці досліду 98 99 99 99 98
Збереженість, % 98 99 99 99 98
Маса тіла курчат, г: на початок 
досліду

40,05 40,03 39,58 39,64 40,04

у віці 7 днів 192,09±
3,98

202,42±
4,03

204,88±
5,01

202,78±
4,56

198,44±
3,21

Загальний приріст за 7 днів, г 152,04±
4,21

162,39±
2,98*

165,30±
3,47*

163,14±
5,16*

158,40±
3,95

Середньодобовий приріст маси 
тіла за 7 днів, г

21,72±
2,12

23,20±
2,32

23,61±
1,98

23,30±
2,61

22,63±
2,56

Маса тіла курчат у віці 42-х днів 
кінець досліду), г

2534,8±
16,32

2622,8±
15,79***

2764,1±
19,23***

2761,3±
15,80***

2758,9±
17,43***

Загальний приріст, г 2494,8±
18,67

2582,8±
16,41***

2724,5±
16,17***

2721,7±
15,80***

2718,9±
19,21***

Середньодобовий приріст маси 
тіла за дослід, г

59,40±
2,37

61,49±
3,10

64,86±
2,97

64,80±
2,35

64,73±
3,08

У % до контролю 100 103,5 109,2 109,1 109,0
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В наших работах [1-2] эффект обратимо-
го тушения фосфоресценции при действии 
света в области полосы триплет-
триплетного (Т-Т) – поглощения был обна-
ружен и исследован для триптофана в 
водно-этиленгликолевом стекле при 77  К. 
В работе [3] показано, что в основе меха-
низма наблюдаемого эффекта лежит обра-
зование промежуточного возбужденного 
состояния молекулы, по многим призна-
кам похожего на эксиплекс, т.е. возбужден-
ный комплекс триптофана. Для выяснения 
природы такого эксиплекса были предпри-
няты дополнителные иследования эффекта 
светового тушения фосфоресценции раз-
личных аналогов триптофана в разных 
средах.

Материалы и методы. В работе исследо-
ваны L-триптофан, индол, индолил-3-
карбоновая кислота, индолил-3-
пропионовая и индолил-3-масляная кисло-
ты, дипептид Гли-Три,. В качестве раство-
рителей использовались хроматографиче-
ски чистый этанол и особо чистый этилен-
гликоль. В качестве соединений, содержа-

щих карбонильную группу, были исполь-
зованы хроматографически чистый ацетон 
и особо чистая уксусная кислота. Для из-
менения pH растворов применяли химиче-
ски чистые HCl и NaOH. Дополнительной 
очистки препаратов не производили. Из-
мерения проводили в одинаковых для всех 
образцов условиях.

Растворы помещали в кварцевую трубку 
с внутренним диаметром 2 мм и заморажи-
вали. В случае измерения эффекта для ин-
дола в этаноле с введением в раствор уксус-
ной кислоты или ацетона измерения про-
водились в тонком слое. Во всех случаях 
оптическая плотность образца не превос-
ходила 0.2. Образец, помещенный в квар-
цевый криостат с жидким азотом, облуча-
ли светом с l~280 нм. Одновременно через 
вращающийся диск с вырезанным секто-
ром образец облучали светом с l>370  нм. 
Фосфоресцению регистрировали в проме-
жутки времени, когда свет с l>370 нм не по-
падал на образец.

Результаты и обсуждение. В работе [1] 
обнаружено и исследовано уменьшения 

РОЛЬ КАРБОНИЛЬНОЙ ГРУППЫ В ОБРАТИМОМ 
ФОТОИНДУЦИРОВАННОМ ТУШЕНИИ 
ФОСФОРЕСЦЕНЦИИ ТРИПТОФАНА И ЕГО АНАЛОГОВ.

Костиков А.П.
доктор физико-математических наук  
Донбасский государственный педагогический университет

Показано, что световое тушение фосфоресценции триптофана при возбуждении Т-Т 
перехода связано с наличием в его молекуле карбонильной группы. Эффект светового ту-
шения имеет место для аналогов триптофана, имеющих С=О группу. Эффект отсут-
ствует для индола, но появляется при добавлении в раствор индола молекул, содержащих 
карбонильную группу.

Полученные результаты позволяют предположить, что за обратимое световое туше-
ние фосфоресценции триптофана и его аналогов ответственны нефосфоресцентные экс-
иплексы индольного кольца с карбонильной группой.

Ключевые слова: фотофизика аналогов триптофана, триплетное состояние, световая 
дезактивация триплетного состояния.

Keywords: photophysics of tryptophan analogs, triplet state, light deactivation of the triplet 
state.
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стационарной заселенности триплетных 
состояний триптофана в застеклованном 
водно-этиленгликолевом растворе (77  К) 
при действии света в области Т-Т поглоще-
ния. Эффект характеризовался степенью 
тушения фосфоресценции

III )( *-=δ ,
где I – стационарная интенсивность фос-

форесценции при действии света с l~280 нм, 
а I* – стационарная интенсивность фосфо-
ресценции того же образца при одновре-
менном облучении светом с l~280  нм и 
l>370 нм. В настоящей работе измерено зна-
чение d для индола и ряда его производных 
в разных матрицах (Таблица 1). Кроме этого 
параметра мы использовали параметры, 
предложенные в предыдущей работе [3].

Фотофизические свойства триптофана 
определяются его индольным кольцом. 
Если предположить, что эффект обрати-
мой световой фотодезактивации триплет-
ных состояний (Т1) связан с индольным 
фрагментом молекулы триптофана, то он 
должен был бы наблюдаться и для индола в 
тех же экспериментальных условиях. Од-
нако, в растворах индола нам не удалось 
обнаружить эффект (таблица 1). Таким об-
разом, эффект обратимого светового туше-
ния фосфоресценции связан с наличием у 
триптофана боковой группы в С3  – поло-
жении индольного кольца.

Для производных индола с другими за-
местителями в том же положении: 
индолил-3-пропионовой кислоты (–CH2–
CH2–COOH) и индолил-3-масляной кисло-
ты (–CH2–CH2–CH2–COOH) световое ту-
шение фосфоресценции наблюдалось, од-
нако, его эффективность была несколько 
ниже, чем для триптофана (Таблица 1). 
Этот результат указывает на существен-
ную роль карбоксильной группы –COOH в 
происхождении наблюдаемого эффекта.

Различия в эффективности светового 
тушения фосфоресценции для триптофана 
и С3 – производных индола можно связать 
с различием расстояния от группы –COOH 
до индольного кольца. Примечательно, что 
для индолил-3-карбоновой кислоты (–
CH2–COOH) нам не удалось обнаружить 
эффект также как для индола. Отсутствие 
фотоэффекта в последнем случае, когда 
расстояние от карбоксильной группы до 
индольного кольца самое короткое в ряду 
исследованных соединений, свидетель-
ствует о важной роли стерического факто-
ра и взаимной ориентации карбоксильной 
группы и индольного кольца. Для карбоно-
вой кислоты эта ориентация жестко задана 
короткой цепочкой химических связей  –
CH2–, тогда как в остальных случаях эта 
цепочка длиннее и поэтому позволяет за 
счет вращения вокруг химических свя-
зей –С–C– создать условия, благоприятные 

Таблица 1.  
Время жизни триплетного состояния ( Tτ ) и параметры (δ , γ , XΦ ) светового тушения 
фосфоресценции производных индола при 77 К.

Tτ
сек

δ γ TTX IεΦ
сек-1

TTX Iεγ Φ/
сек

Индол 6.8 <0.01 <0.01 - -
Индолил -3-карбоновая кислота <0.01 <0.01 - -
Индолил-3- пропионовая кислота 6.3 0.14 0.17 0.027 6.3
Индолил -3- масляная кислота 6.25 0.18 0.22 0.034 6.5
Триптофан (2 10-4 M) 6.75 0.19 0.24 0.036 6.7
Глицил-Триптофан 6.4 0.45 0.87 0.129 6.7
Триптофан + Глицин (5 10-3 M) 5.0 0.5 1.0 0.150 6.7
Триптофан + Глицин (5 10-2 M) 6.2 0.48 0.92 0.128 7.2
Триптофан + Ацетон (5 10-3 M) 5.5 0.64 1.8 0.293 6.1
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для взаимодействия индольного кольца 
с карбоксильной группой.

В следующей серии экспериментов мы 
попытались выяснить роль ионизируемых 
групп триптофана  – карбоксильной (–
COOH ↔  –COO‾ + H+) и аминогруппы (–
NH2 + H+ ↔ –NH3

+ ). С этой целью была из-
мерена зависимость эффекта светового ту-
шения фосфоресценции от рН раствора. 
Можно было ожидать изменений эффекта в 
областях рН, соответствующих pK иониза-
ции указанных групп (pK 2.8 для –COOH и 
pK 9.4 для –NH2 ). Оказалось, что измерен-
ные нами параметры, характеризующие эф-
фективность светового тушения фосфорес-
ценции, так же как время жизни фосфорес-
ценции не зависят от значения рН в диапа-
зоне рН от 1 до 10.4. В сильно щелочной сре-
де, при рН>10.4 заметно уменьшалось вре-
мя жизни фосфоресценции и синхронно 
увеличивалась эффективность светового 
тушения. Изменение квантового выхода 
фосфоресценции при рН 11–12  наблюда-
лось и ранее и связывалось с образованием 
алкоголятов растворителя и диссоциацией 
протона группы  –NH индольного кольца. 
Наши результаты позволяют заключить, 
что ионизируемые боковые группы практи-
чески не влияют на эффект светового туше-
ния фосфоресценции и указывают на суще-
ственную роль в этом эффекте фрагмента 
C=O карбоксильной группы.

Этот вывод подтверждается и нашими 
измерениями фосфоресценции индола в 
метаноле и этаноле в присутствии ацетона 
или уксусной кислоты. Введение в раствор 
индола этих соединений, содержащих кар-
бонильную группу (C=O), приводило к по-
явлению эффекта светового тушения фос-
форесценции индола. Измеренные зависи-
мости эффекта светового тушения фосфо-
ресценции индола в этаноле от концентра-
ции уксусной кислоты и ацетона вполне 
удовлетворительно описываются законом 
Перрена. Радиусы «черных сфер», соответ-
ствующие квантовому выходу тушения, 
равному единице, полученые из наших дан-
ных, равны 4.7  Å, т.е. сравнимы с ван-дер-
ваальсовым радиусом индола. Это позволя-

ет предположить, что за эффект светового 
тушения фосфоресценции ответственно 
короткодействующее взаимодействие типа 
обменного, т.е. фактически можно говорить 
об образовании комплекса индольного 
кольца, возбужденного в высокое триплет-
ное состояние, с карбонильной группой  – 
триплетного эксиплекса.

Дополнительным подтверждением такой 
интерпретации могут служить результаты 
измерений водных растворов (pH 6) трип-
тофана с глицином или ацетоном (Таблица 
1). В водном растворе триптофана, заморо-
женного до 77К, триптофан не фосфорес-
цировал из-за образования агрегатов трип-
тофана. Если же в растворе присутствовал 
глицин в концентрациях от 5 10-3 до 10-1 М, 
возгоралась фосфоресценция образца и 
можно было наблюдать ее эффективное 
световое тушение. Эффективность свето-
вого тушения фосфоресценции в этих об-
разцах в 3-4  раза выше, чем в истинном 
растворе триптофана (Таблица 1). Это, ви-
димо, связано с тем, что каждая молекула 
триптофана в бинарных водных растворах 
при 77  К окружена молекулами, содержа-
щими карбонильную группу.

Увеличение концентрации глицина на по-
рядок не приводило к росту степени туше-
ния (Таблица 1). Это, по-видимому, связано 
с тем, что при формировании эвтектики, 
при концентрации глицина 5 10-3 М, сфера 
эффективного взаимодействия индольного 
ядра триптофана с С=О группами оказыва-
ется полностью занятой молекулами глици-
на. При увеличении концентрации глицина 
в исходном растворе, их число в сфере вза-
имодействия при 77 К не изменяется.

В растворе дипептида глицил-
триптофана степень светового тушения 
фосфоресценции (δ) в 2.5 раза больше, чем 
в растворе триптофана. Это связано, види-
мо, с тем, что молекула Гли-Три содержит 
две карбонильные группы, причем группа 
С=О пептидной связи сближена с индоль-
ным кольцом на расстояние меньшее чем 
аналогичное расстояние фрагмента С=О 
карбоксильной группы триптофанового 
остатка пептида.
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Таким образом, результаты, полученные в 
нашей работе, позволяют предположить, что 
за обратимое световое тушение фосфорес-
ценции триптофана и его аналогов ответ-
ственны нефосфоресцентные эксиплексы 
индольного кольца с карбонильной группой, 
сближенных на расстояние порядка 4-5 Å.
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Терміном «прихована реклама» сьогодні 
визначають загально-прийняту практику 
отримувати гроші за публікацію або тран-
сляцію матеріалів, які виглядають як зви-
чайні новини та коментарі, але насправді є 
оплаченою рекламою. Доходи від такої ді-
яльності не декларуються, а потрапляють у 
спеціальні фонди організацій ЗМІ і вико-
ристовуються для різних потреб. Однак на-
багато частіше ці гроші йдуть безпосеред-
ньо в кишеню журналісту, який готував ма-
теріал, і редактору, що його опублікував. 
Іронічна класифікація прийомів прихованої 
реклами цікава: «хитрощі» (статті про ко-
ристь червоного вина, повідомлення про 
результати дослідження корисності чаю та 
кави за певними дослідженнями); «гидоти» 
(всілякі залякування, чутки, плітки), «під-
лості» (сублімальна реклама) [1]. Прихова-

на реклама включає кілька смислових засо-
бів: маскує (застосовується пряма трансак-
ція); створює фон (образ, близький іміджу 
товару); формує ціль (прихована трансак-
ція, що спонукає до придбання) [1]. В осно-
ві товарної реклами лежить образ (імідж) як 
статичний елемент. Однак сам він базується 
на динамічній лінії міфу, в якому є і свій ге-
рой, і своя траєкторія, і своє над-завдання.

Для аналізу проявів прихованої реклами 
ми зробили вибірку газети «Одесская 
жизнь» за 2016-2017  рр. Так, впадають в 
око такі публікації: «Одесское каче-
ство-2016», «Украинское игристое оценили 
во Франции», «“Шабо” озолотили в При-
балтике», «Ркацители от компании “Шабо” 
оценили в Бельгии», «Как благородная яго-
да становится вином», «Вина Shabo во 
французском городе вина» тощо.
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The article is devoted to the analysis of hidden advertisement on the pages of the newspaper 

“Odesskaya zhizn”. Techniques and methods of hidden advertisements are determined, as well as 
genre spectre of texts that include unscrupulous advertisemets. There is also a separate analysis of 
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Характерна лексика перерахованих жур-
налістських матеріалів – активне викорис-
тання оцінної лексики, яка властива зви-
чайній рекламі. Дослідивши специфіку 
функціонування категорії оцінки та засо-
бів її вираження в цих текстах, які цілком 
пристойно маскуються під замітку, розши-
рену замітку, репортаж, інтерв’ю, ми 
з’ясували, що оцінка виражається за допо-
могою різних частин мови. Провідна роль в 
оцінних судженнях тексту реклами нале-
жить якісним прикметникам як категорії, в 
семантиці якої є дескриптивний, оцінний 
та оцінно-дескриптивний компоненти: 
«Безпосередньо серед виноградників Шабо 
знаходиться “Будинок ігристих вин Шабо”. 
Тому відразу після майстер-класу винні 
експерти перемістилися на сучасне підпри-
ємство. Технолог «Шабо» презентував 
устаткування нового покоління для вироб-
ництва ігристих вин Shabo — класичних і 
створених за технологією Шабо. Гості про-
дегустировали також рожеве ігристе вино 
Shabo. Сомельє відвідали також високотех-
нологічний комплекс тихих вин Shabo — 
відділення по прийому і переробці вино-
граду, виносховище, відділення елітних 
вин, устаткування якого — одне з кращих в 
Європі» [2].

Для вина і самої фірми Shabo в названих 
публікаціях характерним є явище пере-
більшення цінності товару, у зв’язку з чим 
у них часто використовуються лексеми, в 
семантиці яких міститься компонент 
«дуже, у вищій мірі» (як у звичайній рекла-
мі), зокрема, прикметники та прислівники 
у формах вищого і найвищого ступенів по-
рівняння: «Було продегустовано більше 
10 зразків, велика частина з яких отримала 
найвищі оцінки за класифікацією “Міжна-
родної організації винограду і вина”», 
«вино преміальної колекції «Шабо Гранд 
Резерв» можна знайти відразу на трьох ко-
мерційних майданчиках цього футурис-
тичного музею. Відбір для колекції здій-
снювали кращі експерти Франції. Після се-
рії професійних дегустацій був підписаний 
довгостроковий договір на експорт в Бордо 
вин КНП “Каберне” і “Тельті Курук”»; «За-

раз наші виноградні лози досягли того 
оптимального віку, який необхідний для 
створення вин найкращої якості. Велику 
роль відіграє також майстерність виногра-
дарів і винарів, уміння гармонійно поєдну-
вати традиції і інновації, ну і, звичайно, 
вживання сучасних технологій винороб-
ства. Все це разом узяте і дозволяє знайти 
ті атрибути якості, які дають можливість 
винам Shabo бути рівними серед рівних на 
міжнародній арені»[3].

У наведених фрагментах ми бачимо по-
рушення й стандарту балансу думок, а 
саме:

• стандарту відокремлення фактів від 
висновків та оцінок;

• стандарту достовірності (тобто 
перевіреності) інформації – інформація 
може й є достовірною, але однобічною, 
бездоказовою, безапелятивною;

• стандарту повноти (вичерпності) 
інформації  – усе подається виключно 
як остаточне, завершене, хоча для цьо-
го немає жодних підстав.

Можуть порушуватися й інші стандарти, 
але ці три в наведених фрагментах – майже 
завжди мають місце. У той час, коли справ-
жній журналіст намагається в кожній істо-
рії знайти справжній баланс думок, тобто 
позначити позиції різних сторін, або ж всі 
точки зору на конкретну проблему, в «джин-
совому» матеріалі  – підхід максимально 
«некритичний» до замовника матеріалу.

Ми бачимо, що в текстах, наведених 
вище, викладені лише власні оцінки й ви-
сновки автора-журналіста, але без позна-
чення авторства цих думок. Це є порушен-
ням важливого стандарту інформаційної 
журналістики, за яким автор матеріалу  – 
журналіст – не може виступати коментато-
ром подій, оскільки його роль – виключно 
уважного спостерігача. Натомість у «джин-
совому» матеріалі журналіст починає роз-
давати оцінки або робити висновки на ко-
ристь замовника.

Цілком очевидно, як можна судити з на-
ведених фрагментів, що достовірність та-
ких матеріалів є надзвичайно сумнівною, 
адже джерелом будь-якої фактичної інфор-
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мації для цього матеріалу стає сам його за-
мовник, який підбирає факти і думки тен-
денційно. Відтак наочне порушення й стан-
дарту повноти інформації. Крім того, ми не 
знаємо, чи справді вино є «кращим серед 
кращих», адже джерелом інформації ви-
ступає виключно замовник  – зацікавлена 
сторона, що переслідує власну корисливу 
мету.

Тому-то її ґандж не в етичній суті ре-
кламного повідомлення, а в неетичному 
способі подання матеріалу, а саме у вико-
ристанні маніпулятивних засобів впливу 
на підсвідомість і свідомість. Але «фішка» 
ще й в тому, що її функціонування стало 
можливим лише з розвитком новітніх тех-
нологій передачі інформації.

В усіх проаналізованих вище текстах, які 
містять ознаки прихованої реклами, актив-
но використовується гіпербола. В матеріа-
лах прецедентів застосування прикметни-
ків і прислівників, які означають збільшену 
по відношенню до абсолютної міри ознаки, 
набагато більше, ніж тих, що означають 
зменшену міру ознаки. Причому така тен-
денція помічена як у російськомовних, так 
і в україномовних текстах (на сайті видан-
ня). Це означає, що в текстах оцінність час-
то передається гіперболою, а це має місце в 
рекламних текстах, відтак аналізовані 
нами тексти, які безпосередньо не названі 
рекламними, насправді містять її ознаки. 
Зупинимося на цьому аспекті детальніше.

«Гіпербола  – вид тропа, в основі якого 
лежить надмірне перебільшення тих чи ін-
ших властивостей зображуваних людей, 
предметів і явищ. Гіпербола сприяє глибо-
кому й виразному розкриттю суттєвого й 
типового» [4, 226]. Додамо, що цей лінгвос-
тилістичний прийом свідомого, образного, 
нереального перебільшення більшої (чи 
зменшення малої) міри актуальної для 
мовця ознаки предмета, явища чи дії часто 
застосовується в рекламних текстах. Спе-
цифіка гіперболічної оцінності в реклам-
ному тексті значною мірою зумовлена екс-
тралінгвістичними факторами, і насампе-
ред – основною установкою реклами – ство-
рити такий текст, де пропонований товар 

був би наділений усіма можливими якостя-
ми, які повинні схилити покупця до того, 
щоб придбати відповідну продукцію (се-
рію продукції) чи скористатися відповід-
ними послугами. В текстах, які є предме-
том дослідження, саме ці можливі якості і 
називаються (і саме ці), тож є всі підстави 
вважати дані матеріали такими, що містять 
ознаки прихованої реклами.

Загальною позитивною апеляцією рекла-
ми пояснюється превалювання в ній засо-
бів позитивної оцінки, в тому числі й 
позитивно-оцінних гіпербол, тому вже за 
кількістю гіпербол указаний текст може 
бути кваліфікований як рекламний, проте 
ніяких позначок для цього не помічено.

Особливо гіперболізація кидається в очі 
в інтерв’ю Олега Суслова з виконавчим ди-
ректором компанії «Шабо» Георгієм Мшві-
добадзе. Весь матеріал побудовано на роз-
повіді про те, яке гарне вино випускає ком-
панія «Шабо», і як ця компанія рятує не 
тільки вітчизняну виноробну промисло-
вість, а й підтримує імідж України на світо-
вій арені:

« — Як у цілому можна охарактеризува-
ти нинішній стан українського ринку ви-
норобства?

— Якщо чесно, є приводи для скептициз-
му. На жаль, потрібно констатувати неви-
соку культуру вжитку благородних напо-
їв…. Усвідомлюючи це, компанія «Шабо» 
частково узяла на себе просвітницьку мі-
сію, створивши єдиний в Україні «Центр 
культури вина Шабо». Так, лише торік наш 
центр відвідали понад 60 тисяч осіб, в цьо-
му, напевно, буде ще більше. Підвищення 
культури пиття в країні, де століттями в 
пріоритеті був важкий алкоголь, — довгий 
процес. Тому чекати швидкого перевороту 
в свідомості не доводиться. Але зупиняти-
ся ні в якому разі не можна. Я упевнений, 
кожного, хто хоч раз побував у центрі 
культури вина «Шабо», можна сміливо від-
нести до тих, хто усвідомлює, що вино — 
це вічна цінність, це традиції, філософія і 
культура» [6].

Матеріал за формою є офіційним звер-
ненням, а за суттю – прихованим рекламу-
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ванням продукту, адже дві третини матері-
алу – не захист від нападів, а розповідь про 
позитивні характеристики свого «продук-
ту № 1». Текст містить й інші ознаки прихо-
ваного рекламування: підпис під матеріа-
лом офіційної особи, а не журналіста чи ін-
шого автора; стилістична відмінність цього 
тексту від решти матеріалів; шрифт публі-
кації помітно вирізняється з-поміж інших; 
використано традиційний прийом: «своє-
рідний захист від нападу, намагання вбе-
регти чесну репутацію», що перетворюєть-
ся на перелік власних переваг; «конфлік-
тна» ситуація подається тільки з однієї по-
зиції  – альтернативна думка відсутня зо-
всім; у матеріалі є посилання на сумнівних 
експертів, як і один з і тих же експертів; ак-
тивно перераховуються нагороди продук-
ту на різних виставках, конкурсах тощо.

Варто додати, що в усіх проаналізованих 
нами матеріалах рекламні цілі виявляють-
ся й на рівні того, що активно використо-
вується міфологічне мислення реципієнтів, 
видно, як текст і дискурс наскрізно заґрун-
товані на апелюванні до міфу як комуніка-
тивного феномену, королюванні з ним на 
структурно-семантичному й функціональ-
ному рівнях. Насичення інформаційного і 
рекламного простору концептуальними 
міфологічними компонентами шляхом ба-
гатопланового використання вербального 
та екстралінгвістичного інструментарію, у 
тому числі наскрізна ремінісцентність, до-
зволяють продукувати в дискурсі міф і про 
суб’єкт, і про об’єкт комунікації: міфологі-
зуються рекламована реалія (товар, торгі-
вельна марка, компанія, особа тощо), соці-
альне та приватне життя членів суспіль-
ства, історія і сучасність. Апелюючи до мі-
фологічного мислення з його бінарною ло-
гікою, тексти, в тому числі з прихованою 
рекламою, пропонують новий альтерна-
тивний світ, позначений домінуванням та-
ких архетипових реалій, як гра, свято, пе-
ремога, свобода, котрий при декодуванні 
реципієнтом не лише забезпечує прагма-
тичний результат рекламної комунікації, 
але й відбиває та формує масову свідо-
мість, активно долучаючись до процесу со-

ціалізації (псевдосоціалізації) особи й піз-
нання нею світу та його законів [5].

Часто публікацію з прихованою рекла-
мою супроводжує фото, яке прямо апелює 
до рекламованого товару. А читач, беручи 
до уваги таку аналітичну перспективу, схо-
вану під звичайну статтю, цілком свідомий 
того, що базові типологічні індикатори фе-
номену прихованої реклами знаходять ві-
дображення у двох найважливіших сутніс-
них ознаках даного феномену. Перша озна-
ка фіксує обставини випадкової появи тих 
або інших рекламних продуктів в ситуаці-
ях актуалізації культурно обумовлених 
диспозицій, атитюдів та різноманітних со-
ціокультурних взаємодій суб’єктів суспіль-
ного життя.

Серед видів прихованої реклами на 
шпальтах одеських видань нами виявлені 
такі:

• звичайний журналістський матеріал 
(найчастіше стаття чи інтерв’ю з представ-
ником компанії або її задоволеними спо-
живачами) ненав’язливо і непомітно 
пропонує тільки конкретні бренди і послу-
ги; нерідко зустрічається і репортаж з події, 
організатором якої є замовник або ж до 
якої він певним чином причетний тощо;

• приховане рекламування може подава-
тися у вигляді коментаря, що включається 
до, на перший погляд, не пов’язаного без-
посередньо з замовником журналістського 
матеріалу. У такому тексті міститься не 
тільки згадка замовника, але й мають місце 
схвальні відгуки, посутнє для нього 
комерційне повідомлення тощо;

• побіжна згадка  – включення до 
журналістського матеріалу схвального зга-
дування про замовника в контексті теми 
матеріалу.

Серед ознак прихованої реклами на 
шпальтах одеських видань, помічених 
нами, варто назвати такі:

1) завуальованість  – намагання прихо-
вати істинну сутність пропонування брен-
ду чи фірми;

2) текст, де пропонується певний кон-
кретний бренд, не відділяється від основно-
го тексту, тобто не містить позначок «рекла-
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ма» чи «на правах реклама». Єдиний дотри-
маний законодавчо хід – подекуди реквізи-
ти фірми розташовуються на тлі, що відріз-
няється від тла основного матеріалу;

3) є матеріали журналістів, прізвище 
яких ніде більше не зустрічаються: як відо-
мо, штатний працівник навряд чи буде на-
очно хизуватися своїми порушеннями 
журналістської етики;

4) найулюбленіший прийом маніпулю-
вання – штучне створення певної пробле-
ми і вирішення її за допомогою конкретних 
брендів тощо.

5) часто в матеріалах згадується лише 
одна компанія, наводяться коментарі лише 
її представників, клієнтів тощо (особливо 
яскраво це помітно в тематичних матеріа-
лах, присвячених певній проблемі чи тен-
денції, наприклад, передноворічними при-
готуваннями). Це є елементарним пору-
шенням принципів журналістської роботи, 
відповідно до яких необхідно всебічно ви-
світлювати питання, наводити коментарі 

людей, які можуть дотримуватися проти-
лежних поглядів;

6) стилістична відмінність матеріалів з 
ознаками прихованої реклами від решти, 
розміщених у тижневику.
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«Літературна Україна» — єдина і найста-
ріша газета письменників України, відома 
своєю високою громадянською позицією і 
відстоюванням національних ідеалів. До-
вкола видання віддавна гуртується націо-
нальна творча еліта.

Видання було засноване 21  березня 
1927 року в Києві під назвою «Літературна 
газета». Протягом 1941-1942 років виходи-
ла в Харкові, Луганську, Уфі, Москві й на-
зивалася «Література і мистецтво». Із 
1945 року — знову «Літературна газета», а з 
1962 року — «Літературна Україна».

Предметом дослідження у даній статті є 
особливості інтерв’ю в названій газеті за 1965-
1970 рр. Одразу зауважимо, що «інтерв’ю – це 

інформаційний жанр, який покликаний пере-
дати позицію, погляд, ставлення, оцінку, ко-
ментар ключової особи з приводу події, ситу-
ації, проблеми» [9, 112]. Актуальність обраної 
теми дослідження зумовлена насамперед тим, 
що інтерв’ю є одним із найпопулярніших 
жанрів як раніше, так і тепер. Інтерв’ю як 
складова складної системи дійсно посідає в 
цій системі одну з найвищих позицій за часто-
тою використання і технікою виконання. Ви-
вчення традицій інтерв’ю, актуальних для 
сьогодення,  – важливе для сучасної теорії 
журналістських жанрів, тож саме цьому ми і 
присвячуємо цю статтю.

Основні теми «Літературної України» в 
1965-1970-хх рр. ХХ ст. – аналіз нових тво-
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рів у літературі (наприклад, циклу повістей 
Василя Козаченка «Листи з патрона»), 
огляд політичного й культурного життя в 
тодішній радянській Україні (наприклад, 
виступ Олеся Гончара на V з’їзді письмен-
ників з доповіддю «Думаймо про велике», 
оцінка результатів з’їздів КПРС; матеріали 
про зустрічі письменників з колгоспника-
ми, робітниками, інтелігенцією. Варто за-
значити, що інтерв’ю – не часте явище в га-
зеті того часу в цілому. Гортаючи підшивки 
за 1965-1970 рр., ми могли не зустріти жод-
ного матеріалу, який можна було б відне-
сти до жанру інтерв’ю, протягом трьох-
чотирьох місяців. Це видно з кількості са-
мих публікацій на шпальтах. Так, у 
1965  році ми зустріли всього 12  зразків 
жанру, у 1966 – 10 за цілий рік.

Усі інтерв’ю, представлені в «Літератур-
ній Україні», ми згрупували в 5 блоків.

1) Інтерв’ю-зустрічі з письменниками. 
Учасниками такого спілкування були кол-
госпники, робітники, інші представники 
трудового народу, до яких завітав письмен-
ник. Приміром, у № 26 за 1966 рік ідеться 
про зустріч М. Холодного з представника-
ми колгоспу «Ленінський», під час якого 
митцеві ставилися цікаві питання про його 
оповідання з життя села, надруковані в 
окремих журналах (матеріал називався 
«Споріднені душі»). Твір не так нагадував 
інтерв’ю, скільки був більше схожий на ре-
портаж із спілкування, проте поодинокі 
блоки «питання-відповідь» там були при-
сутні. Трохи наївно виглядає запитання 
колгоспниці В. Степаненко про «сюжетні 
перипетії» і «образну систему», однак саме 
так подавався цей матеріал автором, ім’я 
якого було не назване. Антураж такого 
інтерв’ю можна окреслити приблизно та-
ким чином: на завод, до колгоспу завітав 
представник красного письменства і йому 
аудиторія заводу чи колгоспу, котра читає 
нові твори, ставила публічні питання. Від-
так на шпальтах «Літературної України» 
виходило інтерв’ю щось на кшталт сучас-
ного круглого столу, з тією лише відмінніс-
тю, що учасниками обговорення того чи ін-
шого художнього твору письменника були 

не фахівці, а, так би мовити, любителі сво-
єї справи. І сама публікація більшою мірою 
нагадувала звіт про зустріч з письменни-
ком, а не інтерв’ю в буквальному розумінні 
цього слова.

2) Бліц-опитування. Бліц-інтерв’ю  – це 
модифікація жанру інтерв’ю з притаман-
ною йому невеликою кількістю запитань 
на одну тему. Така подача інформації біль-
ше демонструє певний погляд, думку, по-
зицію щодо проблеми, аніж розкриває осо-
бистість співрозмовника. Бліц-інтерв’ю 
властиві стислість, лаконічність, одновек-
торність водночас при малому обсязі – за-
вершеність, цілісність матеріалу [див.: 5].

Інтерв’ю як жанр універсальний потре-
бує вкрай обережного, толерантного і, го-
ловне, професійного ставлення, оскільки 
передбачає пояснення події суб’єктом, 
який не завжди об’єктивно оцінює реаль-
ний стан справ. У репортажі-розслідуванні, 
ширше  – інвестигативному методі, на до-
помогу журналістові приходить така фор-
ма цього жанру, як бліц-інтерв’ю. Інваріан-
том жанру може стати бліц-опитування. 
Бліц-інтерв’ю являє собою оригінальний 
жанр узагалі, що усталився в практиці ві-
тчизняної журналістики порівняно недав-
но. Нині він успішно розвивається, оскіль-
ки формат подачі матеріалу є привабливим 
для пересічного читача, якого, природно, 
турбує, як реагують на ті чи інші факти 
інші громадяни. Бліц-інтерв’ю може бути 
складовою частиною репортажу-
розслідування, а також доповнювати його 
у вигляді колонки, розверстаної над репор-
тажем, або в так званому “підвалі”, тобто 
наприкінці матеріалу, через усю газетно-
журнальну шпальту. Однак навіть за цієї 
форми подачі інформації, що передбачає 
особливу майстерність газетно-журнальної 
верстки, бліц-інтерв’ю все ж працює на 
репортаж-розслідування. Розміщення 
бліц-інтерв’ю за межами власне репортажу 
дає змогу, певним чином актуалізувати 
сприйняття тексту на рівні читацької під-
свідомості. Коли репортаж-розслідування 
на газетно-журнальній шпальті (з відпо-
відною фотографією чи колажем) сягає, за 
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ліпших умов, до 4 500  друкованих знаків, 
то розміщення на сусідній шпальті (розво-
рот газети чи журналу) специфічної форми 
подачі  – бліц-інтерв’ю сприяє продуктив-
нішому засвоєнню матеріалу, в оптималь-
ному варіанті – кінцевої ідеї твору. Формат 
текстів бліц-інтерв’ю може варіюватися, 
залежно від обсягу репортажу розсліду-
вання. Проте, як свідчить досвід, бліц- 
інтерв’ю не повинно перевищувати 25-30 % 
у власне репортажному тексті; інакше  – 
руйнується стилістика, формат подачі ма-
теріалу в жанрі репортажу-розслідування.

Слово «бліц» у 60-х рр. ХХ ст., звісно, не 
використовувалося, публікація могла ви-
глядати, наприклад, таким чином: «П’ять 
інтерв’ю після прем’єри» 16 грудня 1969 р. 
(№ 100). Тут представлено 5 інтерв’ю у гля-
дачів після прем’єри спектаклю «Пам’ять 
серця» Олександра Корнійчука, яка була 
поставлена театром імені Івана Франка. 
Виставу оцінили 5  респондентів різного 
віку і соціального статусу: Володимир Єф-
ременко, перший заступник міністра куль-
тури УРСР, Петро Данилюк, столяр Домо-
будівного комбінату, Сергій Козак, народ-
ний артист України, Олександра Фортова, 
викладач естетики Київського університе-
ту імені  Т.  Г.  Шевченка, і студентка, «яка 
поспішала і не назвала себе». Усі в захваті 
від нової постанови, самої п’єси, репертуа-
ру театру в цілому, гри акторів. Так, Сергій 
Козак, зокрема, наголосив таке: «Я дуже 
радий, що Олександр Євдокимович від-
крив ювілейний репертуар театру імені 
Франка новою п’єсою «Пам’ять серця». Два 
покоління радянських людей дякують дра-
матургові за його світлий талант, сповне-
ний іскристого народного гумору, глибокої 
правдивості, партійної принциповості. 
Кожна прем’єра твору Корнійчук – це свя-
то українського радянського мистецтва. 
Таким святом був і цей вечір»[7, 4], а сту-
дентка, яка не назвала себе, сказала таке: 
«Ми прийшли на прем’єру майже всім кур-
сом. Мені й моїм подругам здається, що 
«Пам’ять серця» – це ніжна, духмяна квіт-
ка, яку ми, дівчата й жінки, з вдячністю 
приймаємо, мов чудовий дарунок» [7, 4]. 

Це інтерв’ю доповнюють світлини з виста-
ви, на яких актори «на живо» С.  Понома-
ренко, Ю. Ткаченко, Л. Куманченко, М. За-
дніпровський, В.  Дальський. Доповнюють 
матеріал фото П.  Юрченка. Посил такого 
інтерв’ю – створити ілюзію того, яка різно-
манітна публіка відвідує театри й те, як ба-
гато важить драматург Олександр Корній-
чук для тогочасного письменства. Ідея та-
кої публікації чітка й прозора: радянські 
люди – великі театрали і поважають високе 
мистецтво, однак інформативна складова 
такого інтерв’ю вкрай низька.

Моніторинг видання за окреслений пері-
од засвідчив поодинокі випадки жанру, 
коли опитування проводив письменник се-
ред різних верств населення з приводу ак-
туального на той час питання. Так, пись-
менник П.  Ребро опитав мешканців міста 
Запоріжжя, представників різних профе-
сій, з приводу двох вихідних – у суботу і в 
неділю [8] (перед цим до 1967  року був 
тільки один вихідний у неділю). Він поспіл-
кувався з інженером заводу, секретарем 
парткому електродного заводу, заступни-
ком директора театру, черговим по витве-
резнику тощо. Думки респондентів розді-
лилися: одні такі новації оцінили схвально, 
інші – негативно. З одного боку, з’явилося 
більше часу для родини, культурних захо-
дів, з іншого боку – побільшало людей, які 
проводять час за пляшкою і «забиванням 
козла» з друзями. Але загальна оцінка біль-
шою мірою позитивна: уряд подарував лю-
дям два дні на відпочинок і треба навчити-
ся цим подарунком користуватися.

3) Інтерв’ю-монолог. У такому інтерв’ю, 
по суті, є відповідь тільки на одне питання, 
яке ставиться інтерв’юером на початку. На 
шпальтах «Літературної України» за проа-
налізований період по суті такими були екс-
пертні інтерв’ю, головна особливість яких у 
тому, що респондент є досвідченим учасни-
ком із досліджуваного питання. Експертне 
інтерв’ю передбачає отримання від респон-
дента розгорнутих відповідей на питання, а 
не заповнення формальної анкети. Думка 
авторитетної людини тут  – найважливіша. 
Експерти виступають в якості фахівців, які, 
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на відміну від інших людей, знають специ-
фічні сторони досліджуваного явища. Опи-
тування експертів має свої особливості, що 
відрізняє його від масових опитувань. Воно 
ніколи не може бути анонімним або, напри-
клад, містити питання-«пастки». Для прове-
дення опитування інтерв’юер повинен во-
лодіти достатньою компетентністю в дослі-
джуваному предметі, а також знати термі-
нологію, використовувану професіоналами 
при обговоренні питань з теми досліджен-
ня. Важливо зберігати делікатність і ввічли-
вість. Необхідно акцентувати увагу на важ-
ливості для дослідження думки кожного 
експерта, тоді як у масових опитуваннях 
респондентам повідомляють, що всі отри-
мані дані будуть піддані загальній статис-
тичній обробці.

Нашу увагу привернула публікація 
«Журнали ювілейного року. Два інтерв’ю» 
([3] 1967 10 січня № 3). Тут відбулося спіл-
кування з головними редакторами журна-
лів «Вітчизна» Л. Дмитренком і «Прапор» 
Ю. Махненком. Це складно назвати спілку-
ванням у прямому сенсі цього слова, адже 
керівники часописів, по суті, розповідали 
про сучасне й майбутнє свого видання в 
1967 році – 50-літнього ювілею Жовтневої 
революції. Вони відповідали на питання 
про те, як готуються відзначити ювілей на 
шпальтах видань. Так, Д.  Дмитренко ска-
зав, що журнал «Вітчизна» завів рубрику 
«Шляхами Жовтневої ери», «під якою пу-
блікуються матеріали з історії нашої рево-
люційної епохи. Темі інтернаціонального 
єднання культур радянських народів при-
свячені постійні рубрики «Портрети дру-
зів» та «В сім’ї вольній, новій» [3, 2]. 
Ю. Махненко наголосив на тому, що плану-
ється друкувати протягом ювілейного 
року: «1967 року читачі журналу знайдуть 
на його сторінках великі прозові твори  – 
романи К. Гордієнка – «Буймир» про життя 
сучасного села та Ю. Шовкопляса «Батьки, 
сини, онуки» про юність трьох поколінь, 
повісті І.  Багмута «Ранок століття», І.  Му-
ратова «Нейтральна зона», Г.  Кривди 
«Люди, я живий», С.  Завгороднього «Сте-
пові притчі» та В.  Собка «Комсомольські 

ночі» про будівництво Харківського тран-
спортного» [3, 2].

Таким самим є інтерв’ю 1  вересня 
1967  року в № 69 «Наш новий навчаль-
ний…», де співробітниця «Літературної 
України» Лариса Чала спілкувалася з ви-
кладачами Київського державного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка про підготовку 
студентів у новому навчальному році. Її 
співрозмовниками стали завідувач кафе-
дри історії КПРС (його інтерв’ю розміщено 
першим, П. М. Федченко, декан філологіч-
ного факультету, М. В. Близниченко, декан 
факультету іноземних мов КДУ. Викладачі 
звітували про впровадження «Постанови 
ЦК КПРС «Про заходи по дальшому роз-
витку суспільних наук та підвищенню їх 
ролі в комуністичному будівництві», роз-
мова йшла також про організацію навчаль-
ного процесу, досягнення науковців уні-
верситету, про дружні зв’язки з вузами 
братніх республік, контингент першокурс-
ників. Матеріал поділено на такі частини: 
вступ, три частини, приблизно однакові. 
Так, А. А. Бородін наголосив: «Послідовне 
проведення в життя постанов ЦК КПРС 
про підвищення рівня підготовки науко-
вих кадрів суспільних наук, атестації й пе-
реатестації викладачів, безумовно, пожва-
вить роботу суспільних кафедр» [6, 3]. 
Фактично йдеться про лише одну – ідеоло-
гічну складову системи освіти. Інтерв’юери 
лише повторюють один одного і постанову 
партії. Виклад у тексті – трафаретний, од-
номанітний, стиснений.

4) Класичне інтерв’ю з приводу або на-
годи якоїсь події. Таке спілкування відбу-
вається за класичною схемою «питання-
відповідь». Найчастіше розмова відбува-
ється з поважним автором тієї чи іншої 
наукової праці, художнього твору. Нашу 
увагу привернула публікація 1966 року № 
20 за 11 березня з Ю. Івакіним про підго-
товку «Коментаря до “Кобзаря”», який не-
вдовзі мав вийти у видавництві «Наукова 
думка». Кореспондент «Літературної 
України» спілкується з Ю.  Івакіним, усі 
його питання підготовлені заздалегідь, 
жодної спроби хоча б імітувати живе спіл-
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кування ми не виявили. Це повною мірою 
демонструють поставлені питання, на-
приклад: «Які твори Шевченка коменту-
ються у вашій новій праці?», «Звичайно, 
про твори, які ви коментуєте, писали й 
інші вчені. Як ви використовували існую-
чу шевченкознавчу літературу? Чи дозво-
ляєте собі полеміку?», «Чи є в «Коментарі» 
якісь новації?», «Які твори виявилися 
найважчими для коментування?» [2].

Так, відповідаючи на останнє питання, 
Ю. Івакін наголосив: «Важких, одверто ка-
жучи, було чимало. Почну з того, що я на-
магався взагалі не обминати нерозв’язаних, 
дискусійних питань і інтерпретацій Шев-
ченкової спадщини і зовсім не вважаю всі 
свої визначення незаперечними… Чи не 
найважчим було для мене коментувати 
вірш «І Архімед, і Галілей». Якщо загальне 
ідейне спрямування цього твору є цілком 
очевидним, то конкретний зміст його окре-
мих образів являє собою справжню загад-
ку для читача…» [2].

Таким же є інтерв’ю з Г.  Гончаренком  – 
директором видавництва «Радянська шко-
ла» (1965, 31 серпня № 70). Він у відповідях 
на запитання кореспондента розказав про 
те, як видавництво підготувалося до ново-
го навчального року. Питання, так само 
стандартні, заготовлені, традиційні: «Ма-
буть, у процесі вдосконалення підручників 
виникало чимало труднощів?», «А як спра-
ви з виданням методичної і посібної літе-
ратури для вчителів?», «Які книжкові но-
винки, на вашу думку, користуватимуться 
особливим успіхом?» [1]. Людина, яка да-
вала відповіді на питання, у своєрідний 
спосіб рекламує свою продукцію: «Цікава й 
серія посібників для любителів математи-
ки, фізики, хімії – «Основы вычислительной 
техники», Л. К. Голишева (вперше в Союзі), 
«Періодична система елементів Д.  І.  Мен-
делєєва» О.  О.  Олентьєва та інші» [1]. У 
своїй роботі ми були органічно і творчо 
зв’язані з комісією Міністерства освіти 
УРСР, яка працює над удосконаленням но-
вої шкільної програми» [ c. 1].

Зазначимо, що в цьому інтерв’ю задо-
вгий лід.

5) Портретне інтерв’ю, мета якого  – 
представити людину (митця, критика, пу-
бліциста) у виграшному світлі. Ми зверну-
лися до інтерв’ю з Наталією Забілою в газе-
ті «Літературна Україна (1965, № 2, с.1). Фор-
мально спілкування було присвячене роз-
мові про письменницьку діяльність в УРСР 
напередодні пленуму працівників СПУ, але 
більшою мірою спілкування відбувалося 
довкола письменницької творчості, темати-
ки письменницьких виступів, ролі митця в 
суспільстві. Розмова відбувалася й навколо 
творчого доробку Наталі Забіли, який ха-
рактеризується різноманітністю тем і жан-
рів, увагою до дитячої творчості, про те, як 
просто і дохідливо розповіла письменниця 
малюкам про життя наших далеких предків 
у п’єсі-фантазії «Перший крок» та у драма-
тичній поемі «Троянові діти», яка є поетич-
ним переказом «Слова про Ігорів похід», 
присвятивши її 1500-річчю заснування Киє-
ва. Йшлося і про переклади Наталії Забіли. 
Згадали і про авторство підручників «Чи-
танка» для другого класу (1933) і «Читанка» 
для третього класу (1939), які перевидава-
лися кілька разів. У розмові також ішлося 
про громадську роботу, яку має вести сучас-
ний письменник. Протягом багатьох років 
Н. Забіла була головою комісії дитячої літе-
ратури у Спілці письменників України, чле-
ном редколегії дитячих журналів, редакцій-
ної ради Дитвидаву, виступала на письмен-
ницьких з’їздах і нарадах із питань дитячої 
літератури як критик і літературознавець. У 
публікації читаємо про творчі плани пись-
менниці: «Щодо своїх нових задумів можу 
сказати  – їх багато: аби вистачило сил та 
часу все виконати. Мені дуже хочеться на-
писати таку книгу, як «Дивовижні пригоди 
хлопчика Юрчика та його діда»  – збірка 
«ненауково-фантастичних оповідань» [4, 1]. 
Ця книга таки побачила світ, це збірка фан-
тастичних пригодницьких оповідань про 
дивовижні пригоди хлопчика Юрчика, які 
трапляються з ним завдяки надзвичайним 
винаходам його дідуся-професора.

Це портретне інтерв’ю створюється за 
допомогою окреслення сутності мистець-
кої природи людини, її творчості. Ставить-
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ся акцент на головних складових її життя: 
дитинстві, вихованні, становленні, вірі в 
завтрашній день.

Отже, провівши моніторинг інтерв’ю в га-
зеті «Літературна Україна» за 1965-1970 рр., 
ми можемо зробити такі висновки:

1. Теми інтерв’ю за проаналізований пе-
ріод у зазначеному виданні були різні: об-
говорення введення двох вихідних замість 
одного, як було колись; вихід нової книги; 
плани роботи різних комісій і видавництв; 
театральні прем’єри; створення портрета 
письменника; плани тих чи інших навчаль-
них закладів на новий навчальний рік, 
міжнародні контакти українських пись-
менників і українців, братні стосунки на-
родів усього СРСР. У колективних інтерв’ю 
обов’язково учасниками спілкування ви-
ступають прості робітники, колгоспники, 
секретарі міськкомів, парткомів, студенти, 
ну і, звісно, письменники й критики.

2. Аналіз комунікаційних можливостей 
проаналізованих інтерв’ю засвідчив, що тех-
ніки й прийоми інтерв’юерів тоді й зараз 
принципово не відрізняються. Однак 
інтерв’ю в середині 60-х рр. ХХ ст. класичні, 
передбачувані, гострих питань немає, усе від-
шліфовано, вивірено, відредаговано. Матері-
али розміщуються в різних рубриках («Перші 
акорди», «Гості нашої спілки», «Вчительський 
вогник», «Хроніка літературного мистецтва») 
часто і на першій шпальті. У газеті мають міс-
це й інтерв’ю з діячами, котрі представляють 
певну галузь (мистецтва, суспільства, громад-
ського життя) і в такий спосіб окреслюють її 
сутність та особливості, чи з тими, хто при-
четний до певних подій, що, зрештою, все 
одно зводить коло спілкування до обговорен-
ня ролі мистецтва в соціумі і засвоєння нових 
мистецьких і культурних обріїв (виключно в 
ідеологічному контексті). Інтерв’ю в газеті 
«Літературна Україна» – це не власне інфор-
маційний жанр, а швидше симбіоз поєднання 
інформаційного жанру з іншими (наприклад, 
коментарем, звітом, кореспонденцією), що 
характеризується діалогічною формою ви-
кладу матеріалу. Основні недоліки таких пу-
блікацій – це відсутність ефекту достовірнос-
ті і невимушеності комунікативної діяльності 

митця і його співрозмовника чи навпаки. 
Прізвища тих, хто брав інтерв’ю або готував 
публікацію до друку, часто не вказуються, у 
крайньому випадку застосовується слово 
«Кореспондент». У більшості зразків жанру 
на перший план висувається пропагандист-
ська складова, а вже потім власне мистецька. 
Це дуже помітно на прикладі з інтерв’ю з де-
канами вищих навчальних закладів про впро-
вадження нових партійних реформ, які всі як 
один цитують постанову (2/3 частини загаль-
ного тексту), а вже потім розповідають про 
перспективи навчання в новому році. Може-
мо припустити, що менше ідеологічної скла-
дової було в публікаціях першої половини 
60-х років ХХ століття, але вже в період 1965-
1970 рр., який ми безпосередньо проаналізу-
вали, її побільшало.

3. Аналіз змісту текстів інтерв’ю в газеті 
«ЛУ» дає підстави виділити такі основних 
форми мовленнєвого впливу на читача: 1) чи-
тачеві повідомляється особливі знання і відо-
мості про невідомі йому елементи мистецької 
дійсності, завдяки чому він змінює своє відно-
шення до неї; 2) читачеві повідомляється нова 
посутня інформація про вже відомі факти; 
3) читачеві не повідомляється нова інформа-
ція, а змінюється лише спосіб її викладу.
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В останній час на модному подіумі дово-
лі часто можна побачити моделі одягу, які 
своїм кроєм, формою чи оздобленням на-
гадують відомі зразки світової архітектури. 
Такі асоціації пояснюються тим, що в своїй 
творчості модельєри звертаються до архі-
тектури в пошуках натхнення. Загалом, ар-
хітектуру можна вважати класичною інспі-
рацією в проектуванні одягу, оскільки 
практично вся історія костюму до ХХ сто-
ліття поетапно змінювалась в стильовій єд-
ності з даним видом мистецтва. Проте су-
часне суспільство, що стихійно розвива-
ється в різних напрямах, все частіше відхо-
дить від зазначеної традиції. В результаті 
спостерігається дисонанс в гармонії візу-
ального сприйняття навколишнього 
предметно-просторового світу, складови-
ми і невід’ємними елементами якого є кос-
тюм і архітектура.

Крім того, використання архітектури як 
творчого джерела в проектування одягу 
дозволяє додатково вирішити ряд питання 
культурно-просвітницького характеру. А 
саме, костюм, що володіє потужною 
інформаційно-комунікативною функцією, 
здатен привернути увагу до культурної 
спадщини, якою є архітектура. Зокрема, до 
всесвітньо невідомої, що зберігає унікальні 
регіональні, національні культурні особли-
вості, які легко втратити в нинішніх умо-
вах тотальної глобалізації суспільства.

Сучасні технології дозволяють викорис-
товувати архітектурну інспірацію в дизай-
ні костюму у різні способи, зокрема в деко-

руванні та оздобленні одягу. Найпоширені-
шими серед них є нанесення друкованого 
малюнку з зображенням архітектури або 
вишивка, що за своєю орнаментикою від-
творює декоративне оздоблення об’єктів 
архітектури різних епох. Вишивка хоч і є 
значно дорожчою за способом виготовлен-
ня, проте має більш широкі можливості до 
урізноманітнення фактурно-декора тивно-
го устрою костюму, а тому представляє ін-
терес для мистецтвознавчого дослідження. 
Отримані результати можуть бути корис-
ним в практичній діяльності сучасних 
дизайнерів-модельєрів як рекомендації під 
час проектування одягу на основі архітек-
турної інспірації.

В науковій літературі вишивці приділя-
ється доволі багато уваги, проте здебільшо-
го в контексті народної творчості. Це робо-
ти Р. Захарчук-Чугай [1], А. Варивончик 
[2], Ф. Гаджалової [3] та інших. Вишивка 
народна в техніці та матеріалах дещо від-
різняється від вишивки, що використову-
ють відомі сучасні кутюр`є. Дизайнери 
сьогодення застосовують новітні техніки 
вишивання та трансформують традиційні, 
розвиваючи їх, вигадуючи та створюючи 
щось нове. Щодо ілюстрації технік виши-
вання, які використовуються у європей-
ських домах високої моди, можна виділити 
творчі альбоми дому Франсу Лесажу [4].

Однак, доцільно зазначити, що в контек-
сті архітектурних інспірацій у вишивці 
аналіз наукових робіт та популярних ви-
дань з декорування одягу показав недо-
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Рисунок 1. Тенденції використання вишивки для оздоблення костюму на основі архітектурної інспірації 
в колекціях світових дизайнерів
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статність інформації. Тому було вирішено 
дослідити останні колекції світових дизай-
нерів, які при створенні орнаментів та тех-
нологій для вишивки надихались архітек-
турою. Дослідження ставило за мету ви-
значення характерних прийомів та спосо-
бів створення сучасного вишитого орна-
менту, що ретранслює атрибути архітекту-
ри в костюмі.

Найактивнішими європейськими дизай-
нерами та брендами, які використовують в 
своїй творчій діяльності вишивку в якості 
декору, є Дольче і Габбана (Італія), П`єр 
Бальмен (Франція), Олександр Маккуін 
(Лондон), Роберто Каваллі (Італія), Юбер 
де Живанши (Франція) та інші. Аналізую-
чи дизайнерські колекції спроектовані на 
основі архітектурної інспірації, було виді-
лено понад 200  моделей одягу оздоблені 
вшивкою. Активна популярність вишивки 
як способу передачі ознак тої чи іншої архі-
тектурної споруди спостерігається с 
2010 року і до сьогодні.

Сучасні технології і матеріли відкрива-
ють перед митцями широкі горизонти, до-
зволяють досягти бажаного результату в 
готовому виробі. Вишивка урізноманіт-
нює, збагачує та формує орнаментальну та 
фактурно-декоративну структуру костю-
му. І всіма її принадами активно користу-
ються дизайнери-модельєри. Сьогодні для 
виконання вишивки можна використову-
вати автоматизовані машинні технології, 
ручну (голкою або гачком) чи змішану тех-
ніку, що поєднує послідовно машинні та 
ручні операції на полотні. В своїх творчих 
проектах дизайнери мають можливість ви-
конувати вишивку на різних матеріалах за 
щільністю, жорсткістю, прозорістю, струк-
турою тощо. В деяких моделях одягу мож-

на спостерігати поєднання різних видів 
текстильних матеріалів в декоруванні ви-
шивкою. Сьогодні матеріали для оздоблен-
ня настільки різноманітні що дизайнерові 
є де розвернутися. Вишивка нитками тема 
не нова, але маючи розвиток вона дуже від-
різняється від орнаментальних малюнків, 
які виконувались багато років тому. Бісер, 
пайєтки та бусини дивують своїм розмі-
ром, формою та кольором в сучасних ви-
шивках на основі архітектурної інспірації. 
Такий різновид дозволяє добитися макси-
мально результату передачі малюнку. 
Більш детальний аналіз тенденції викорис-
тання вишивки для оздоблення костюму 
на основі архітектурної інспірації в колек-
ціях світових дизайнерів наведено на ри-
сунку 1.

Таким чином, можна стверджувати, що 
європейські дизайнери активно викорис-
товують вишивку в своїх роботах основа-
них на архітектурній інспірації, завзято 
експериментуючи з матеріалами та техно-
логіями, проте більше притримуючись єв-
ропейських технік у створенні орнаменту.
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 Польское издательское движение в Гер-
мании начало свою оживленную деятель-
ность сразу же после освобождения союз-
ными армиями узников концлагерей, воен-
нопленных, а также тысяч рабочих из 
Польши, насильно вывезенных на террито-
рию Третьего рейха на принудительные ра-
боты. Уже в первые месяцы после освобож-
дения большое количество этих людей 
подверглись репатриации и эмиграции, но 
часть из них, получив статус «беженцев», 
осталась в Германии. Первые годы своего 
пребывания польские беженцы провели в 
специальных лагерях для перемещённых 
лиц (DP camp). У поляков, находившихся в 
оккупированной Германии, была большая 
потребность в католической религии, 
польской культуре и родном языке. 

Польские издания столкнулись с много-
численными трудностями: не хватало бу-
маги и печатной краски, отсутствовали 
польские шрифты, было недостаточно на-
борщиков текста, знающих польский язык 
и т.д. В техническом плане, следует отме-
тить, что значительная часть польских пу-
бликаций появлялась без использования 
польских шрифтов. Этот факт характерен, 
прежде всего, для периода до июня 1946 
года, однако, и в более поздних публикаци-
ях, также, встречаются тексты без поль-
ских символов или с буквами чешского ал-
фавита. Это было связано с отсутствием 
польских знаков в немецких типографиях 
и трудностью их приобретения. Другой ха-
рактерной чертой польских изданий было 
огромное количество дублирующих публи-

каций. Существовало множество перепе-
чатанных работ и относительно небольшое 
количество оригиналов

Бумага, которая была доступна польским 
издателям, была  низкого качества, однако 
имела высокую стоимость. Как правило, это 
была бумага стандартного размера листа 
DIN A (594х841 мм). Почти все форматы 
польских публикаций того времени были 
кратны этим размерам. Небольшой объем 
печати, (в размере от 1000 до 10 000) не по-
зволял редакциям снизить цену [2, 3-5].

В Западной Германии было опубликова-
но 102 издания книг и брошюр (700 000 эк-
земпляров), 54 из которых были связаны с 
религиозной тематикой (497 000 экземпля-
ров). Были, также, напечатаны 5,5 миллио-
нов литургических заметок, изображений 
и бланков. Наибольшее количество публи-
каций было выпущено в „Drukarnia Polska” 
(„Польская типография”), - издательский 
дом Игнатия Рабштына (450 тысяч экзем-
пляров книг)[1, 387].

Католические священники активно ис-
пользовали прессу в своей пастырской ра-
боте. Они публиковали объявления, уве-
домления, размышления на религиозные 
темы. Особое место уделялось  воскресным  
литургиям. Кроме этого, большинство жур-
налов и газет имели постоянный религиоз-
ный раздел или, время от времени, публико-
вали статьи на религиозную тематику. Су-
ществовали также, периодические издания, 
которые редактировали священнослужите-
ли, совмещая эту работу со своей основной 
пастырской деятельностью [3, 215].
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В это время возникло большое количе-
ство журналов, отличающихся как темати-
кой, так и продолжительностью существо-
вания.  Одни переставали издаваться, дру-
гие создавались на их местах. 3 мая 1945 
года в лагере Дахау вышел первый номер га-
зеты «Głos Polski» („Голос Польши”), редак-
торами которой были, в числе иных, свя-
щенники В. Токарек и И. Варчак. С 23 мая 
1945 года газету переименовали в «Słowo 
Polskie» („Польское Слово”). Польские като-
лические священники также присоедини-
лись к новой редакции. Среди них были И. 
Глушек, Я. Домбровский, И. Войжевка, Л. 
Ярошка, Х. Малак и др. Соавторами также 
были люди светские, так как еженедельник 
не был исключительно религиозным изда-
нием. В середине 1947 года газета была пе-
реименована в „Słowo Katolicke” („Католиче-
ское слово”), а в январе 1950 года ежене-
дельник был объединен с „Polska Wiara” 
(„Польская вера”), и публиковался в Пари-
же. Тираж «Слова» был от 10-15 тысяч ко-
пий [4, 16].  Благодаря своему содержанию и 
интересному оформлению, еженедельник 
стал самым популярным иллюстрирован-
ным журналом для поляков и распростра-
нялся по всей Западной Германии. 

Между 1945 и 1947 годами издавался 
еженедельный информационный бюлле-
тень, посвященный религиозной и пастыр-
ской тематике „Słowo Boże“ („Слово Бо-
жье”), а также ежедневный информацион-
ный бюллетень „Byle Prędzej” („Только бы 
Быстрее”). Для детей издавалась газета 
„Słówko Polskie” („Польское Словцо”), ко-
торая изначально была еженедельником, а 
позже, двухнедельным журналом. Газета 
издавалась  на высоком профессиональном 
уровне и включала в себя статьи не только 
на религиозную тематику. В ней были ста-
тьи из области истории, географии, а также 
статьи, рассказывающие об обычаях поля-
ков и правилах польского языка. Благодаря 
своей красочности и доходчивости, газета 
тематически дополняла учебник религии. 
Часть тиража, так называемого избытка, 
которая в 1947 r, составляла 100 тысяч эк-
земпляров еженедельно, распределялась 

бесплатно среди поляков в больницах, са-
наториях и тюрьмах. Издание поддержива-
лось курией епископа и польским духовен-
ством, которые развозили газеты по своим 
пастырским представительствам [3, 215]. 

Исключительно религиозно-пастыр ским 
журналом (без влияния политики), был еже-
недельник „Polska Chrystusowa” („Польша 
Христа»), первый номер которого появился в 
лагере в Дахау 5 мая 1945 г. Месяцем позже 
редакция журнала была перенесена в лагерь 
для перемещенных лиц во Фрайманн, а 14 
октября 1945 r, в Дармштадт, где находилась 
типография с польскими шрифтами. Журнал 
просуществовал до ноября 1946 г. Его глав-
ным редактором был священник П. Турбак, 
иезуит, имеющий множество помощников, 
одним из которых был ксёндз А. Челюсник, 
пастырь польского центра в Дармштадте. Ти-
раж журнала доходил до 8 тысяч экземпля-
ров [5, 4]. Как приложение к „Polska Chrystu-
sowa” выходил ежемесячник „Posłaniec Serca 
Jezusowego” („Посланец Сердца Езуса”), кото-
рый также включал в себя статьи с исключи-
тельно религиозным содержанием.

В Тишенройте ксёндз Я. Гезель был ре-
дактором еженедельника для детей „Nasza 
Przyszłość” („Наше Будущее”), с тиражом 
1400 экземпляров. Еженедельник выходил 
как приложение к изданию „Czerwone 
Maki” („Красные Маки”) в период от 17 ян-
варя до 8 декабря 1946 г. Пастыри привози-
ли, также, религиозные журналы из Поль-
ши. Наибольшей популярностью славился 
„Rycerz Niepokalanej” („Рыцарь Непороч-
ной”). [3, 216]. 

Появлялись публикации исключитель-
но информационного характера, такие 
как: „Wiadomości Urzędowe Biskupa 
Ordynariusza dla Polaków w Niemczech” 
(„Служебные Вести Епископа Ординария 
для поляков в Германии”), „Okólnik dla 
Dekanatu Coburg” („Циркуляр для Декана-
та в Кобург”) и другие. 

Создателями католических изданий, их 
редакторами и авторами были, преимуще-
ственно, священнослужители. Финансовые 
средства на функционирование печати 
приходили с пожертвований граждан, а 
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также с дотаций польского правительства 
на эмиграции из Лондона. Со временем ко-
личество польских журналов в Германии 
уменьшалось. На это повлияли, прежде 
всего, процессы репатриации и эмиграции 
польского населения, ликвидация центров, 
школ, нехватка бумаги. 
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Вульгарні акне сьогодні  – чи не найпо-
ширеніше захворювання в дерматології та 
косметології, що зустрічається у 80-90% 
дівчат та жінок. Акне є не тільки косметич-
ною проблемою, це захворювання спричи-
нене рядом органних та системних пору-
шень в організмі жінки[1,4].

Однак, незважаючи на це, часто лікуван-
ня акне спрямоване тільки на усунення ес-
тетичної проблеми, що в свою чергу не 
призводить до очікуваних результатів, а 
зміни які сприяють їх виникненню та роз-
витку залишаються поза увагою. Одним із 
таких захворювань, які спричиняють утво-
рення вульгарних акне є склерополікістоз 
яєчників[1-3].

Нами було запропоновано комбінацію 
препаратів для ефективного лікування 
акне у жінок з склерополікістозом яєчни-
ків. Комбінація включає призначення пре-
паратів: «Зінеріт», «Метформін», «Інозі-
тол», вітаміну С та вітаміну Е. Дані препа-
рати взаємодоповнюють один одного, ліку-
ють акне, коригують гіперандрогенію, масу 
тіла, знижують рівень цукру та холестери-
ну в крові, нормалізують вуглеводневий і 
жировий обмін, покращують споживання 
кисню тканинами. Препарат «Зінеріт» усу-

ває патогенні та умовно патогенні мікроор-
ганізми в сальних залозах, зменшує виро-
блення їх секрету. Так як однією із причин 
підвищеного рівня чоловічих гормонів в 
крові, що продукуються жировою ткани-
ною, є надмірна маса тіла жінки, прово-
диться її корекція. За наявності ожиріння в 
жирових клітинах збільшується синтез ан-
дрогенів. Корекцію здійснюють препара-
том «Метформін» по 1000-1500 мг на добу 
впродовж 3-6  місяців, що забезпечує нор-
малізацію гормонального фону (зниження 
вмісту андрогенів). Призначають препарат 
«Інозітол» (водорозчинний вітамін В8), не-
обхідність застосування якого є його під-
вищене виведення з сечею під час запаль-
них процесів. «Інозітол» нормалізує жиро-
вий обмін, знижує рівень холестерину в 
крові. Призначають вітамін С, який має ви-
ражені антиоксидантні, протизапальні та 
протиалергічні властивості і регулює об-
мін речовин в шкірних покривах. Вітамін Е 
покращує споживання кисню тканинами, 
має ангіопротекторну дію. Лікування про-
понованою комбінацією препаратів здій-
снюють наступним чином: препарат «Зіне-
ріт» наносять на уражену ділягку шкіри 
2 раза на добу в разовій дозі 0,5 мл впро-
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довж десяти тижнів, «Метформін» призна-
чають по 1000-1500  мг на добу впродовж 
3-6  місяців, «Інозітол»  – від 0,2  до 4  грам 
один раз на добу, перед прийомом їжі (до-
бова доза підбирається індивідуально від 
14 до 18 грам) тривалість прийому препа-
рату визначається індивідуально, вітамін 
С, який призначають у таблетках по 500 мг, 
1  таблетку 1  раз на добу впродовж 20-
30 діб, вітамін Е в капсулах по 200 мг, який 
приймають по 1  капсулі 2  рази на добу 
впродовж 20-40 діб.

У лікуванні акне у жінок з склерополікіс-
тозом яєчників необхідно застосовувати 
комбінацію препаратів, що відповідають 
безпосередньо за усунення акне, як есте-
тичної проблеми, та препаратів які слу-
жать для лікування саме склерополікістозу 
яєчників і коригують зміни в організмі 

жінки спричинені цим захворюванням, які 
слугують пусковим механізмом розвитку 
вульгарних акне.
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На сьогодні, згідно з даними експертів 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
кількість хворих на цукровий діабет (ЦД) 
у світі перевищує 120 млн. і продовжує 
стрімко зростати. Прогнозується, що до 
2030 року на планеті буде до 360 млн. 
хворих [3,4]. Синдром стопи діабетика 
(ССД), як пізнє ускладнення, протягом 
життя виникає у 70-80 % хворих на ЦД, 
призводячи до розвитку гнійно-
некротичних уражень нижніх кінцівок у 
50-79 % хворих, які часто супроводжу-
ються відкритими рановими дефектами і 
можуть бути безпосередньою причиною 
високих ампутацій. На сьогодні однією із 
актуальних методик місцевого лікування 
ран є біофорез ранових поверхонь з зна-
чним позитивним впливом на рановий 
процес. 

Відомий спосіб біофорезу полягає в 
тому, що до ураженої кінцівки чи частини 
тіла прикладають два електроди з різнорід-
них металів та з’єднуються електропровід-
ником, що спричиняє односпрямований 
круговий рух електронів і з’являється по-
стійний гальванічний струм силою 5-80 
мкА і більше. Струм іонізує рідкі лікуваль-
ні речовини, придає іонам односпрямова-

них рух, який застосовується з лікуваль-
ною метою [1,2].

Однак відомий спосіб має низку недолі-
ків, одним із яких є неможливість контро-
лювати дозування лікувальної речовини, а 
саме водорозчинний вітамін С безпосеред-
ньо під час проведення процесу біофорезу 
ранової поверхні.

Поставлене завдання оптимізації біофо-
резу відкритих ранових дефектів вирішу-
ють шляхом застосування під час біофоре-
зу тонкої порожнинної силіконової плас-
тинки, нижня сторона якої вкрита дрібни-
ми порами, до пластини з протилежних бо-
ків впаяні дві трубки для подачі та виве-
дення лікувальної речовини в її порожни-
ну. Пропонований спосіб здійснюють на-
ступним чином: ранові дефекти спочатку 
обробляють сухими стерильними сервет-
ками, максимально адсорбуючи рановий 
вміст, потім рану обробляють стерильними 
серветками змоченими  водним розчином 
хлоргексидину. Після обробки ранових де-
фектів рану накривають стерильною сер-
веткою і поверх неї накладають тонку силі-
конову пластинку порами донизу. Безпосе-
редньо в порожнину силіконової пластини, 
за допомогою трубки, вводиться лікуваль-
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на речовина, а саме водорозчинний вітамін 
С. Після введення вітаміну С в силіконову 
пластинку одна трубка залишається 
під’єднаною до шприца, а друга закрива-
ється заглушкою. Зверху на пластину на-
кладається електрод (анод). Анод (пози-
тивний електрод) під час проведення біо-
форезу розміщують над рановими  дефек-
тами, а катод (негативний електрод) розмі-
щують під ураженою ділянкою (кінців-
кою), або з протилежної сторони анода. 
Сила струму, яка діє на ранові дефекти ста-
новить від 5до 80 мкА, струм іонізує водо-
розчинний вітамін С, придає іонам одно-
спрямований рух в рану з лікувальною ме-
тою. Застосування водорозчинного вітамі-
ну С стимулює обмінні та регенеративні 
процеси в рані, знижує інтенсивність за-
пального процесу в рані. Проведення галь-
ванізації покращує депонування лікуваль-
ного середника в прилеглі тканини рани, 
покращує мікроциркуляцію в тканинах та 
зменшує мікробну контамінацію виділен-
ня з рани, скорочує перебіг фаз ранового 
процесу, запобігає пересушуванню рани. 

Спосіб проведення  біофорезу ранових 
поверхонь із використанням тонкої силіко-
нової пластинки з можливістю дозувати лі-
кувальну речовину дає можливість посту-
пово вводити вітамін С контролюючи його 
кількість та дробність, а за необхідності і 
збільшити дозу препарату. Не припиняючи 
лікувальну процедуру біофорезу, по закін-
ченні вітаміну С, можна промивати ранову 
поверхню розчином антисептика вводячи 
його шприцом через трубку в порожнину 

силіконової пластинки і випускаючи крізь 
протилежну трубку, знявши перед тим за-
глушку. Частина препарату під дією галь-
ванічного струму, крізь пори в нижній по-
верхні силіконової пластинки, попаде без-
посередньо на ранову поверхню, а частина 
вийде з порожнини пластинки крізь випус-
кну трубку. 

Запропонований спосіб  біофорезу рано-
вих поверхонь уможливлює контроль за 
його введенням під час процедури гальва-
нізації рани, а за необхідності дозволяє 
збільшити дозу препарату безпосередньо 
під час процедури. Спосіб покращує депо-
нування антисептика та вітаміну С в тка-
нини рани, покращує мікроциркуляцію в 
уражених тканинах, зменшує мікробну 
контамінацію виділень з рани, що дозволяє 
скоротити перебування хворого на стаціо-
нарному лікуванні.
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Викладання базових дисциплін студен-
там, які навчаються за спеціальністю «Пси-
хологія», вимагає особливої ретельності 
при розгляді основних тем базових на-
вчальних дисциплін, оскільки від успіш-
ності їхнього освоєння залежить також 
опанування ними різних профільних пред-
метів. Сказане повною мірою стосується 
навчального курсу «Загальна психологія», 
який викладається майбутнім психологам 
на 1-му році навчання. Особливої уваги 
потребує висвітлення декількох тем, які, з 
різних причин, не достатньо висвітлені в 
наявних підручниках і навчальних посіб-
никах. Як свідчить наявний досвід викла-
дання, до них належить і тема «Психічні 
стани», оскільки при її вивченні студенти 
зустрічаються з чималими труднощами.

Мета роботи: розглянути особливості 
викладання теми «Психічні стани», яка не 
достатньо висвітлена у сучасній навчальній 
літературі, проте потребує належного осво-
єння майбутніми фаховими психологами.

Труднощі викладання теми «Психічні 
стани» у межах навчального курсу «Загаль-
на психологія» відомі фахівцям. Як відзна-
чає з цього приводу В. А. Семиченко, від-
носність розведення психічних емоцій і 
психічних станів призводить до того, що в 
більшості підручників із психології ці дві 
великі групи явищ психічного життя роз-
глядають зазвичай в одному розділі, при-

чому психічним станам традиційно приді-
ляється мало уваги. Проте в житті людини 
психічні стани, в яких вона перебуває, 
дуже різнопланові та мають величезний 
вплив як на її діяльність, так і на долю. Ба-
гато з цих станів для людей незрозумілі, за-
гадкові. Тому важливо ознайомитися з тео-
ретичними моделями потенційно можли-
вих станів, щоб вміти їх розпізнавати на 
практиці (розуміти те, що відбувається з 
собою, виявляти властиві тим чи іншим 
станам ознаки у поведінці оточуючих) [1, 
c.  3-4]. Відповідно, доцільно навести ви-
клад особливостей, що потребують враху-
вання при викладанні даної теми, які були 
з’ясовані при читанні предмету «Загальні 
психологія».

Виклад даної теми можна розпочинати 
традиційно, з розгляду сутності психічних 
станів як окремого виду психічних фено-
менів; передусім необхідно розглянути їхні 
відмінності від інших психічних явищ. 
Крім тривалості у часі, для розрізнення 
емоційних процесів і станів можна викори-
стовувати наступну (хоча і теж умовну) 
ознаку. Емоції зазвичай більшою мірою 
відображають фактор прогнозування, ви-
никають не стільки на події, що відбулися, 
скільки на ймовірні. Вони зміщуються до 
початку дії, передбачаючи найімовірніший 
результат. Стани ж фіксують уже наявний 
результат деяких пережитих або пригаду-
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ваних подій, а також ступінь реагування 
(активності) людини [1, c. 4].

Будуючи доцільну логічну послідов-
ність викладу, далі необхідно розглянути 
наступні питання: якими бувають психіч-
ні стани? Що вони відображають? Чому 
змінюються? Від чого це залежить? Про 
що свідчать ці зміни? Якими і коли пови-
нні бути оптимальні стани? Як можна 
впливати на них? Всі ці питання практич-
но взагалі не розглядаються при вивченні 
даної теми. Не менш важливо розкрити 
значення різних станів у житті людей. Але 
розпочати потрібно з констатації факту, 
що існують також інші стани, в яких та-
кож постійно перебуває кожна людина: 
фізіологічні, психофізіологічні, функціо-
нальні. Складність розрізнення психічних 
та інших станів становить ще одне непро-
сте завдання, яке потребує вирішення. 
Тому необхідно надати студентам потріб-
ні визначення, навести приклади, здій-
снити порівняння тощо.

Слідуючи логіці розкриття теми, далі 
можна розглянути значення різних станів 
для кожної людини. Ми не надаємо належ-
ної ваги вкрай важливому факту, що прак-
тично вся активність живих істот передба-
чає зміну неоптимальних (чи небажаних) 
станів на оптимальні (чи бажані). Адже 
людина може жити і діяти, лише перебува-
ючи у певному діапазоні прийнятних для 
цього станів. Люди живуть і діють, але жи-
вуть активно та продуктивно діють лише 
перебуваючи у певних станах. Вони праг-
нуть комфорту: створюють певні умови 
для роботи, навчання, спілкування та до-
звілля. Обирають і змінюють види діяль-
ності, відпочивають, – щоб перебувати у 
необхідних станах, очевидно, неспроста – 
що їм залежить від цього? Дані питання за-
слуговують ретельного розгляду, а відпо-
відні ситуації – належного аналізу.

Різноманітність психічних станів обу-
мовлена великою кількістю чинників, що їх 
породжують. Наявність і зміна різних ста-
нів пов’язана як з функціонуванням орга-
нізму, мозку та психіки, а також детерміно-
вана потребами та зовнішніми впливами; 

причому незадовільнені потреби спричи-
нюють неоптимальні і некофмортні стани, 
а результатом їх задовільнення стають 
оптимальні та комфортні.

Оскільки людям чимало залежить від 
того, в якому стані перебувають, вони бага-
то чого роблять задля того, щоб створюва-
ти потрібні їм стани. Способи ці не лише 
численні та різноманітні, їх можна поділи-
ти на соціально прийнятні та паталогічні. 
Найчастіше використовуються наступні 
способи зміни психічних станів:

- паління, вживання алкоголю та нарко-
тиків – вони належать до паталогічних, 
оскільки завдають шкоди як людям, так і 
суспільству вцілому;

- регулярне вживання їжі, різних напоїв, 
відпочинок – що змушені постійно робити 
всі люди;

-  дозвілля, а також різні хоббі: музика, 
поезія, театр, туризм тощо – які теж вико-
ристовують практично всі люди;

- відвідування храмів, здійснення ритуа-
лів, культів, молитва – їх використовують, 
восновному, віруючі;

- ліки та інші лікарські засоби – які за не-
обхідності призначають лікарі;

-  медитація, аутотренінг, гіпноз – їх ви-
користовують переважно фахівці.

Проте навіть цей перелік не повний, 
оскільки подібні цілі переслідують також 
екстремали, всеможливі об’єднання, клуби 
за інтересами, секти і т.  п.; тобто люди за 
допомогою різних видів діяльності праг-
нуть створити для себе оптимальне або ж 
комфортне середовище. Вони обирають 
певні місця для проживання, відвідують 
певні зібрання, акції, створюють необхідні 
умови й ін.

Після з’ясування важливості вивчення 
психічних станів, необхідно розповісти 
про те, якими вони бувають, тобто розгля-
нути їх класифікацію; проте проблема кла-
сифікації психічних станів також далека 
від вирішення. Тому дане питання доціль-
но розпочати з розгляду відомих критеріїв, 
за якими психічні стани поділяють на 
види. Необхідно назвати види психічних 
станів, які виділяють за кожним критерієм, 
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навести визначення для кожного виду; у 
разі необхідності навести приклади, а та-
кож пояснення та кометнарі. Оскільки до-
статньо повної та належним чином обґрун-
тованої класифікації психічних станів ще 
не створено, необхідно також навести інші 
критерії, за якими їх можна поділяти на 
види, а також назвати інші стани, що зу-
стрічаються в літературі, але наразі не 
включні до відомих класифікацій.

Далі доречно розглянути спільні особли-
вості психічних станів, незалежно від їх 
виду. Хоча і це питання розглядається да-
леко не у всіх підручниках з «Загальної 
психології», проте можна погодитися, що 
більшості психічніих станів властиві певні 
спільні особливості, як спеціифічному 
виду психічних явищ, тому необхідно зосе-
редитися на їхньому висвітленні. До кож-
ної з наявних особливостей потрібно на-
вести відповідні приклади прояву, а також 
дати необхідні пояснення та коментарі.

Після викладу загальної інформації 
можна зосередитися на розповіді про най-
поширеніші психічні стани. Проте перелік 
психічних станів, про які студентами необ-
хідно мати, (про деякі – доволі повне, а про 
інші – хоча б поверхове уявленя), настільки 
великий, що їхній відбір також становить 
непросте завдання. Передусім до такого 
списку необхідно включити наступні: пе-
реживання, самопочуття, стенія, астенія, 
втома, натхнення, самотність, закоханість, 
безпорадність, ажіотаж, азарт, паніка, від-
чай, ейфорія, ентузіазм, захопленя, нудьга, 
фрустрація, стрес, депресія, психогенії, 
транс (гіпноз), паталогічні стани свідомос-
ті, сенсорна депривація й ін.

На завершення необхідно торкнутися 
питання про можливості свідомої зміни, 
тобто управління психічними станами. Зо-

крема, з давніх часів для цього використо-
вувалися різні ритуали, техніки медитації, 
більшість із яких застосовуються і сьогод-
ні. В релігійних культах для зміни станів ві-
руючих застосовують транс, молитви тощо; 
в медичних цілях для цілеспрямованої змі-
ни стану пацієнтів використовується гіп-
ноз. Необхідно також відзначити, що спря-
мована зміна станів здавна і до сьогодні ви-
користовується не лише у доброчинних, 
але й у злочинних цілях, чому можна на-
вести немало прикладів. Нарешті, необхід-
но відзначити, що не лише фахові психоло-
ги, а практично всі бажаючі, хто цікавить-
ся психологією та практичним застосуван-
ням здобутих знань, можуть опанувати 
технікою самогіпнозу, або аутотренінгу. 
Тобто вивчення даної теми може мати про-
довження, але освоєння способів управлін-
ня психічними станами наразі не передба-
чено навчальними програмами підготовки 
фахових психологів.

Проведене дослідження дає підстави 
зробити наступний висновок: викладан-
ня теми «Психічні стани», яке здійсню-
ється студентам-психологам у межах на-
вчального курсу «Загальна психологія», 
потребує зміни підходів до її викладання, 
оскільки її належне висвітлення вимагає 
задіяння як даних нових наукових дослі-
джень, так і застосування накопиченого 
досвіду її викладання, з застосуванням 
сучасних методологічних підходів, спо-
собів і методів, що дозволить покращити 
не лише вивчення відповідного навчаль-
ного курсу, але, в кінцевому підсумку, і 
якість підготовки фахівців з даної спеці-
альності.
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Актуальним для зони Полісся є дослі-
дження впливу біодинамічного землероб-
ства та застосування мікробіологічних 
препаратів  на надходження радіонуклідів 
в урожай сільськогосподарських культур. 
Це обумовлено тим що внаслідок Чорно-
бильської катастрофи в оточуюче середо-
вище надійшла значна кількість радіону-
клідів із загальною активністю 300 МКі 
(11,1 – 1018Бк). З них біля 20% викидів 6,7 
– 1017Бк склав 131І, біля 10% ізотопи цезію 
– 1,9 – 1010Бк 134Cs і 3,7 – 1016Бк – 1,9 – 1010Бк 
137Cs, приблизно 3% склали рідкоземельні 
елементи і актиноїди. 

В результаті Чорнобильської аварії вия-
вились забрудненими 50,5 тис. км2, 9% те-
риторії України в межах Київської, Черні-
гівської, Житомирської, Рівненської, Во-
линської та Черкаської областей. При цьо-
му забруднення радіонуклідами більше 1 
Кі/км2 розповсюджено на територію 43 тис. 
км2, а забруднення більше 5 Кі/км2 на 13 
тис.км2 [1, 2].

Після збирання сільськогосподарських 
культур з фізичних властивостей ґрунту 
визначалась щільність і твердість орного 
шару. На початку досліджень орний шар 
супіщаного дерново – середньопідзолисто-
го ґрунту характеризувався високою щіль-
ністю, більш 1,40 г/см3. При вирощуванні 
сільськогосподарських культур найбільше 
ущільнюється верхній 10 см шар під куку-
рудзою, до 1,57-1,73 г/см3, трохи менше під 

зерновими культурами, до 1,49 – 1,51 г/см3.
З усіх біодинамічних препаратів що за-

стосовувались у 2006 – 2016 рр. тільки пре-
парат 500 повинен був покращити структу-
ру ґрунту і відповідно знизити його щіль-
ність. Проте в перший рік його застосуван-
ня на варіанті 3 істотного зменшення щіль-
ності верхнього шару ґрунту відносно ін-
ших варіантів не відбулося. Під зерновими 
культурами щільність верхнього шару на 
цьому варіанті становила 1,39 – 1,45 г/см3, її 
показники були нижчими на цьому варіан-
ті відносно контролю і в посівах люпину та 
кукурудзи, що може свідчити лише про 
тенденцію до зниження щільності верхньо-
го шару ґрунту на варіанті із сумісним за-
стосуванням біодинамічних препаратів 
500 та 501.

Повторне визначення щільності верхньо-
го 10 см шару після завершення вегетацій-
ного періоду також показує тенденцію до її 
зменшення від застосування цих препара-
тів, усереднені дані з шести полів, від 1,39 до 
1,37. Більше це проявилось після вирощу-
вання гречки, де цей показник знижувався 
від 1,42 до 1,25. Таке зниження щільності 
могло обумовлюватись застосуванням у 
2006 р. гнойового компосту з біодинамічни-
ми препаратами під цю культуру. Менш ви-
раженим зниження щільності ґрунту було і 
на інших варіантах до, 1,32, 1,29, де під греч-
ку також вносився такий гнойовий компост 
(варіанти 4 та 5). Меншою щільністю харак-
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теризувався й верхній шар ґрунту після ви-
рощування кукурудзи, під яку також засто-
совувався гнойовий компост з біодинаміч-
ними препаратами.

Також і в 2015 році майже під всіма куль-
турами на цьому варіанті спостерігалась 
тенденція до зниження щільності верхньо-
го шару ґрунту. Про це свідчать середні 
дані  з шести полів, як окремо взяті за ко-
жен рік проведених досліджень так і в се-
редньому за три роки.

Проте тільки в 2015 році, при вирощу-
ванні кукурудзи на цьому варіанті, зни-
ження щільності ґрунту було достовірним і 
дорівнювало найменшій істотній різниці 

0,09. Разом з тим такі ж результати отрима-
ні на інших полях і середні з усього досліду 
достовірно свідчать, що щільність орного 
шару з роками знижується на всіх варіан-
тах досліду, якщо в ньому не застосовують-
ся мінеральні добрива й отрутохімікати.

Характерно, що з кожним роком, щіль-
ність верхнього шару ґрунту поступово 
знижувалась на всіх варіантах досліду, від 
1,51 – 1,47 до 1,25 – 1,19. При вирощуванні 
вико-вівса, озимого жита й гречки в 1, 2, 3 
полях, найбільш виражена тенденція до 
зниження щільності ґрунту спостерігалась 
при застосуванні нового біодинамічного 
препарату та біодинамічних препаратів 

Рис. 5. Хімічний склад картоплі після обробки ЕМ-препаратом “Байкал ЕМ-ІV”, % (усереднені дані 
за 2006 – 2016 рр.)

Рис. 6. Хімічний склад вівса (в натуральному зерні) після обробки ЕМ-препаратом “Байкал ЕМ-ІV”, % 
(усереднені дані за 2006 – 2016 рр.)
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«502-507» в складі гнойового компосту на 
варіанті 5. Проте середні дані з 6 полів за 
весь період досліджень не показують істот-
ного зниження щільності верхнього шару 
від застосування біодинамічних препаратів.

Вимірювання твердості орного шару при 
його вологості 5 % показало різке зростан-
ня цього показника з глибиною від 11 – 17 
кг/см2 на глибині 5 см до 57 – 73 кг/см2 на 
глибині 20 – 25 см. Нижчою твердістю ха-
рактеризувався орний шар ґрунту після 
вирощування кукурудзи, де в період веге-
тації проводився міжрядний обробіток 
ґрунту. У 2006 р. біодинамічні препарати не 
знизили твердості ґрунту під жодною з 
сільськогосподарських культур.  

Також при вологості ґрунту 7 – 10% твер-
дість його орного шару різко зростала з 
глибиною, від 7 – 10 кг/см2 у верхньому 
5 см шарі до 45 – 50 кг/см2 на глибині 25 см. 
Найнижчою була твердість верхнього 10 см 
шару в посівах гречки, 4,7 – 11,4 кг/см2, що 
може бути обумовлено внесенням гнойо-
вих компостів під цю культуру. Низькою 
вона була і в посівах люпину, який висівав-
ся після кукурудзи під яку також вноси-
лись гнойові компости. 

Від застосування гнойових компостів з 
біодинамічними препаратами  під гречку 
(варіанти 3-5) спостерігалась тенденція до 
зниження твердості верхнього 5 см шару 

ґрунту, але таке зниження було недосто-
вірним. Ця тенденція до зниження твер-
дості верхнього шару ґрунту спостеріга-
лась і при вирощуванні вико-вівса та лю-
пину, хоч ці культури у 2007 році загину-
ли від посухи. Визначення твердості ґрун-
ту наприкінці вегетаційного періоду в 
умовах посухи показало її різке зростання 
з глибиною від 10 – 12 кг/см2 до 72 – 86 кг/
см2 на глибині 20 см. В таких умовах відмі-
чалось її зростання на варіантах із засто-
суванням біодинамічних препаратів (варі-
анти 3 – 5) в посівах кукурудзи на глибині 
більшій 10 см. Проте, за усередненими да-
ними з 6-ти полів за ввесь період дослі-
джень спостерігалась тенденція до зни-
ження твердості грунту на всю глибину 
орного шару від застосування нового біо-
динамічного препарату та гнойового ком-
посту приготовленого з препаратами 
«502-507» (варіант 5). Хоча усереднені дані 
з усіх полів по іншим варіантам вияви-
лись практично однаковими і не можуть 
свідчити про зміну твердості орного шару 
ґрунту від застосування протягом 5 років 
біодинамічних препаратів, як при внесен-
ні їх безпосередньо у ґрунт так і з гнойо-
вими компостами. 

Хімічний склад кормових культур зазнав 
деяких змін: дещо підвищувався вміст 
протеїну в картоплі (від 4,9 до 7,1) та від 7,0 

Рис. 7. Урожайність бульб картоплі залежно від концентрації робочого розчину препарату “Байкал 
ЕМ-ІV”, ц/га
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до 7,8  у вівсу відповідно. Інші показники 
залишались практично незмінними.

Врожайність бульб картоплі в 2015 році 
вирісла в середньому в 1,4 рази  порівняно 
з 2014 роком, що підтверджує  досить висо-
ку ефективність використання ЕМ-
технологій.

ЛІТЕРАТУРА
1. Десять лет после аварии на Чорнобильской АЭС. 

Национальный доклад Украины. 1996 год. Мин-
чернобыль – К.: – 1996. – 187 с.

2. Подолински А. Введение в биодинамическое зем-
леделие. (Перевод с анг. Наталии Жирмунской) / 
А. Подолински – «Духовное познание» – Калу-
га. – 2003. – С. 16-20, 34, 56, 159 – 160, 193.



56 

Zbiór artykułów naukowych.

Залучення національного культурно-
мистецького компоненту до вирішення ба-
гатьох проблем сучасної України, зокрема 
консолідації українства, є актуальним, 
хоча несправедливо недооціненим. Адже 
успіх держави залежить не лише від досяг-
нень військово-оборонного комплексу та 
економічного зросту, а й від ціннісних орі-
єнтацій, ідеалів і духовних потреб у сус-
пільстві, від того, наскільки громадяни 
України усвідомлюють себе українцями. 
Формування у сьогоденні єдиного націо-
нального культурного простору – одна з 
умов консолідації українства.

Упродовж усього періоду існування не-
залежної України відбувався процес подо-
лання суспільством постколоніального ха-
рактеру українського культурного просто-
ру. В українській державі залишилась ра-
дянська модель культурно-мистецької по-
літики, з часом вона лише доповнювалась 
національно-демократичними гаслами. 
Така багаторічна пасивність і непослідов-
ність державної політики у сфері культури, 
призвела до того, що в Україні домінує за-
рубіжний, насамперед, російський куль-
турний продукт, який перетворився на ви-
тончену пропаганду Кремля. 

Потужні зовнішні культурно-мистецькі 
та інформаційні впливи сприяють відмеж-
уванню деяких регіонів України від загаль-
нонаціонального культурного життя дер-
жави, що може призвести до формування 
цими регіонами політичних вимог щодо їх-
ньої автономізації. Аргументами щодо та-
кої автономізації можуть стати уявлення 

мешканців цих регіонів про їхню 
національно-культурну відмінність. Це 
стосується не лише територій Донецької та 
Луганської областей, а й Закарпатської, 
Одеської та Чернівецької, тобто тих регіо-
нів України, де значну частку населення 
складають національні меншини. Час від 
часу на міжнародній арені та на національ-
ному рівні піднімається питання щодо ру-
синів. Загострюються і українсько-польські 
відносини, що не виключає потужну ін-
формаційну кампанію щодо відновлення 
на території України польського регіону. 
Тому в таких умовах, коли інтереси різних 
регіонів країни не співпадають, а іноді кар-
динально суперечать один одному, потен-
ціал культурно-мистецьких впливів може 
стати дієвим засобом подолання розбрату 
між регіонами нашої держави та 
об’єднуючим чинником українства.

Для зменшення впливу зовнішньої про-
паганди на українське суспільство та для 
єднання України як цілісної держави нині 
впроваджуються культурно-мистецькі 
проекти, спрямовані на посилення комуні-
кацій між регіонами України. Одним із 
успішних проектів, який базується на ідеї 
зближення, діалогу та культурної співпраці 
між регіонами нашої держави, є культур-
ний форум «ПогранКульт». Руйнування не-
гативних стереотипів, які склалися про 
певний регіон, будування «мостів» між ге-
ографічними «полюсами» країни здійсню-
ється креативною діяльність митців 
географічно-протилежних регіонів, яка 
включає в себе художні виставки, літера-

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ ВПЛИВУ 
НА ПРОЦЕС КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСТВА 
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турні зустрічі, театральні вистави, кінопо-
кази, концерти, лекції, дискусії. Суттєво те, 
що вхід на всі ці мистецькі заходи безко-
штовний. Проведені форуми «ДонКульт» у 
Києві (2014 р.), «ДонКульт» у Львові (2015 
р.), присвячені культурі та мистецтву Дон-
басу, форум «ПогранКульт: ГаліціяКульт» у 
Харкові (2016 р.), який висвітлював 
культурно-мистецькі здобутки Галичини 
та Слобожанщини, засвідчили дієвість 
культурно-мистецьких засобів у процесах 
єднання регіонів України.

Сучасні українські реалії диктують нові 
вимоги до роботи культурно-мистецьких 
закладів, центрів, художніх проектів і ху-
дожньої освіти. Це має бути діяльність, 
спрямована на культурно-мистецьке спів-
робітництво і між різними регіонами своєї 
країни, і зі світовою арт-спільнотою; на про-
сування національного культурного про-
дукту в Європі. Під національним (вітчиз-
няним) культурним продуктом розуміємо 
«культурні блага і культурні цінності, ство-
рені (надані) вітчизняним виробником» [1]. 

«Культурну сферу необхідно віднести до 
першочергових завдань національного 
розвитку. Лише наповнення української 
культури сучасним національним змістом 
зможе відкрити її світові» [3, с. 40]. А це є 
кроком до підвищення інвестиційної при-
вабливості України, просуванню її еконо-
мічних і політичних інтересів на міжнарод-
ній арені, що є запорукою протистояння у 
гібридній війні Російській Федерації, яка 
має набагато сильніший економічний, во-
єнний, територіальний та інформаційний 
потенціал і яка спрямовує широкий спектр 
агресивних дій гібридного типу на підрив 
внутрішньої стабільності української дер-
жави. Для зацікавлення українською куль-
турою й мистецтвом світовою спільнотою, 
для підняття авторитету української дер-
жави на міжнародній арені слід до роботи 
художніх закладів і центрів залучати моло-
дих креативних фахівців, які інтегровані в 
сучасне світове мистецьке середовище; 
презентувати не лише культурно-митецькі 
здобутки минулого, й сучасне мистецтво 
України.

Наразі важливо, щоб держава підтримува-
ла українські культурні індустрії та залучала 
їх до соціально-культурних проектів. Куль-
турні індустрії (або їх називають креативні 
індустрії) включають в себе образотворче і 
музичне мистецтво, архітектуру, рекламу, 
видавничу справу, кіно- і відеопродукцію, 
теле-, радіо-, Інтернет трансляції, фотогра-
фію, дизайн і моду. Цікаво те, що в шкалі ро-
ботодавців Європи ця широкомасштабна га-
лузь посідає третє місце, поступаючись лише 
будівництву та підприємствам громадського 
харчування. Європейці широко використо-
вують можливості креативної індустрії як в 
економічному зростанні своїх країн, так і в 
зниженні соціальної напруги в суспільстві. 
Найпотужнішими напрямками індустрії 
культури та творчості в Європейському Со-
юзі у 2012 р. стали образотворче мистецтво 
(127 млрд. євро), реклама (93 млрд. євро) і те-
лебачення (90 млрд. євро), видавнича справа 
– газети, журнали, книги – 107 млрд. євро.  В 
цілому, культурні індустрії склали 535,9 
млрд. євро тобто 4,2% ВВП Європейського 
Союзу [2]. Тобто культурні (креативні) інду-
стрії – це не лише джерело духовного та есте-
тичного розвитку суспільства, а й важливий 
та перспективний сектор економіки країни, 
який варто використовувати для збагачення 
держави. 

Отже, в наші дні триває процес позбав-
лення вітчизняного культурного простору 
від пострадянського та російського 
культурно-мистецького впливів, які поро-
джують конфлікт двох ідентичностей – 
«совкової» проросійської та української 
проєвропейської, що гальмує формування 
національної ідентичності громадян Украї-
ни, роз’єднує різні регіони нашої держави.  
Тому українська мистецька спільнота має 
створювати власний наратив, який буде 
сприйматися різноманітною аудиторією. 
Створюючи такий наратив необхідно вра-
ховувати ідеї громадянської солідарності, 
патріотизму та толерантності. При цьому 
потрібно, щоб зберігалися, з одного боку, 
українські культурно-мистецькі традиції, а 
з іншого, – забезпечувалась конкуренто-
спроможність на світовому арт-ринку. 
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Важливо, щоб українська держава підтри-
мувала україномовні культурно-мистецькі 
проекти на внутрішньому арт-ринку; від-
бувалося оновлення матеріально-технічної 
бази культурно-мистецьких закладів. 
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У наш час участь студентів у створенні 
зони європейського простору вищої освіти 
розглядається як спільна риса вищої освіти 
різних країн Європі. Партнерство між усі-
ма членами наукового співтовариства ви-
магає безперервного процесу участі в при-
йнятті всіх рішень, що потребує відповід-
них механізмів на всіх рівнях: інституціо-
нальному, національному, міжнародному і, 
крім того, у всіх питаннях[1].

Усвідомлення студентства, як повно-
правного учасника освітнього процесу, ве-
ликою частиною університетського колек-
тиву, носієм корпоративної культури, не-
байдужість та активність якого може сут-
тєво впливати на досягнення, та успіш-
ність всього університету, є необхідною 
умовою для розвитку та функціонування 
студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування, визнача-
ється як форма самоорганізації студентів, 
певний механізм представництва і відсто-
ювання своїх прав та інтересів, можливість 
самореалізації через функціонування орга-
нів студентського самоврядування, які в 
свою чергу є необхідним інструментом 
розвитку лідерського потенціалу сучасного 
університету. Водночас, студентське само-
врядування можна розглядати як прояв де-
мократичної організації та автономії уні-
верситету, як процес і результат вибору 
студентською спільнотою своїх позиції, ці-
лей і засобів їх досягнення. 

Світоглядно-ідеологічним підґрунтям 
для розвитку студентського самоврядуван-
ня можуть слугувати такі демократичні за-
сади як: виборність (виборний характер 

формування органів студентського, право 
обирати та бути обраним до органів сту-
дентського самоврядування); пріоритет 
прав та свобод студентства (відносна неза-
лежність студентського самоврядування у 
здійсненні цілей, завдань і основних на-
прямків діяльності); свідома, постійна та 
активна участь студентства в обговоренні 
та прийнятті рішень з найголовніших про-
блем тощо.

На сьогодні, в Україні студентське само-
врядування, визначається невід’ємною 
частиною громадського самоврядування у 
навчальному закладі, що об’єднує всіх сту-
дентів які навчаються в цьому закладі, а 
орган студентського самоврядування може 
бути зареєстрований як громадська орга-
нізація. 

Діяльність органів студентського само-
врядування упорядковується законодав-
ством, статутом навчального закладу та 
положенням про студентське самовряду-
вання вищого навчального закладу. Щодо 
рівнів існування та форм організації орга-
нів студентського самоврядування в ви-
щих навчальних закладах України, то ко-
жен заклад має право сам визначати, в за-
лежності від власної специфіки, оптималь-
ні форми та рівні студентського самовря-
дування.

Студенти мають право вирішувати пи-
тання навчання і побуту, захищати власні 
права та інтереси, а також брати участь в 
управлінні вищим навчальним закладом 
(або безпосередньо, або  через органи сту-
дентського самоврядування, які є вибор-
ними).

РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

Червона Л.М.
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інститут вищої 
освіти НАПН України

Ключові слова: студентське самоврядування, університет, студенти, освіта, студент-
ські союзи.
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Згідно з Законом України «Про вищу 
освіту»: «Органи студентського самовря-
дування:

1) беруть участь в управлінні вищим на-
вчальним закладом у порядку, встановле-
ному цим Законом та статутом вищого на-
вчального закладу;

2) беруть участь в обговоренні та вирі-
шенні питань удосконалення освітнього 
процесу, науково-дослідної роботи, при-
значення стипендій, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвіт-
ницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 
інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) 
щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студен-
тів (курсантів), які навчаються у вищому 
навчальному закладі;

6) делегують своїх представників до ро-
бочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх 
організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань за-
безпечення належних побутових умов про-
живання студентів у гуртожитках та орга-
нізації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та іншим 
майном, що перебувають на балансі та бан-
ківських рахунках органів студентського 
самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту на-
вчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку 
матеріальної бази вищого навчального за-
кладу, у тому числі з питань, що стосують-
ся побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції про-
тесту;

13) виконують інші функції, передбачені цим 
Законом та положенням про студентське само-
врядування вищого навчального закладу» [2].

Отже, як бачимо, українське законодав-
ство відкриває широкі можливості для 
розвитку студентського самоврядування в 
українських вищих навчальних закладах. 
Для з’ясування того, як ці можливості вті-
люються у практичній площині, автором 
було здійснено опитування серед студентів 
вищих навчальних закладів України, щодо 
організації студентського самоврядування 
в їхніх навчальних закладах.

В опитуванні прийняло участь 237 сту-
дентів з 6 вищих навчальних закладів Укра-
їни (табл. 1.)

Табли

Назва вузу Загальна кількість опитаних

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

19 осіб.
(з них:
11 студентів – 4-го курсу (денна форма навчання)
7 студентів – 2-го курсу (денна форми навчання)
1 студент – 3-го курсу (денна форми навчання)

Сумський державний університет 147 осіб
З них:
147 студентів 2-го курсу (денна форма навчання),  

Національний педагогічний університет 
ім.. М. П. Драгоманова

10 осіб
З них:
8 студентів – 4-го курсу (денна форми навчання)
2 студента – 4-го курсу (заочна форма навчання)

Дрогобицький державний педагогічний 
університет ім.. Івана Франка

29 осіб
З них:
29 студентів – 3-го курсу (денна форма навчання), 

Ужгородський національний університет 11 осіб
З них: 
11 студентів – 1-го курсу (денна форми навчання) 

Київський національний університет 
будівництва та архітектури

21 осіб
З них:
21 студент – 1-го курсу (денна форми навчання)
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Перше питання в анкеті було спрямова-
не на з’ясування того чи знають студенти, 
що таке студентське самоврядування і чи 
можуть вони дати визначення цьому по-
няттю. З’ясувалося що серед 237 опитаних 
145 студентів знають, що таке студентське 
самоврядування і можуть правильно його 
пояснити. А серед 92 студентів які не змо-
гли відповісти на це запитання 45 чол. вза-
галі не знають, що це таке, і 47 чол. непра-
вильно розуміють студентське самовряду-
вання здебільшого плутаючись між проф-
спілками і центром розваг. Можемо звер-
нути увагу, що відсоток студентів які не 
відповіли на це запитання не  залежить від 
року навчання, оскільки серед опитаних 
були студенти як 1 року навчання, так і 
4-го чи 3-го року навчання. 

Графічно це співвідношення можна по-
бачити на діаграмі 1.

Виходячи з отриманих результатів, може-
мо припустити, що в Україні переважна 
більшість студентів знають про існування 
студентського самоврядування і в цілому 
розуміють, що воно собою представляє. Ра-
зом з тим, цей показних не можна вважати 
доволі високим, оскільки як вже зазначало-
ся, в Україні студентське самоврядування, 
визначається невід’ємною частиною гро-
мадського самоврядування у навчальному 
закладі, що об’єднує всіх студентів які на-
вчаються в цьому закладі. А майже 40 % сту-
дентів, що не знайомі з діяльністю студент-
ського самоврядування є доволі тривожним 
показником, що ставить під сумнів його 
ефективність в українських університетах. 

Логічними, з огляду на попереднє запи-
тання, можна вважати відповіді отримані 

на питання: «Чи є органи студентського са-
моврядування у вашому навчальному закла-
ді? Ящо є, то які ви знаєте?». 136 чоловік з 
опитаних змогли назвати органи студент-
ського самоврядування в їхньому навчаль-
ному закладі, що складає 57 %. І відповідно 
101 особа (або 43 %) від загальної кількості 
опитаних не змогли дати відповідь на це 
запитання., що в цілому повторює співвід-
ношення опитаних студентів по першому 
запитанню. 

Аналіз відповідей респондентів по да-
ному питанню, також показав, що студен-
ти які знають і можуть називати органи 
студентського самоврядування в своєму 
навчальному закладі, у переважній біль-
шості випадків (80 % зі 100  %) відносять 
до них і студентські профспілки. Хоча і в 
Законі України «Про вищу освіту» і в Лис-
ті Міністерства освіти і науки України від 
08.09.2015 № 1/9-427 «Щодо діяльності ор-
ганів студентського самоврядування», 
чітко говориться про те що «… профспіл-
кові організації студентів не є органами 
студентського самоврядування та відпо-
відно до Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» є 
громадськими організаціями, членство в 
яких є добровільним. Відповідно до статті 
19 цього Закону, профспілки, їх об’єднання 
здійснюють представництво і захист тру-
дових, соціально-економічних прав та ін-
тересів членів профспілок в державних 
органах та органах місцевого самовряду-
вання, у відносинах з роботодавцями, а 
також з іншими об’єднаннями громадян» 
[3]. Цей факт говорить, про те, що в укра-
їнських вищих навчальних закладах пара-
лельно існуючі традиційні студентські 
профспілкові організації і нещодавно 
створені органи студентського самовря-
дування, для більшості студентів є тотож-
ними організаціями, що покликані пред-
ставляти і захищати їх інтереси. Це з од-
ного боку відповідає дійсності, а з іншого 
говорить про нечітке уявлення студентів 
про роль та завдання органів студентсько-
го самоврядування, які в першу чергу по-
лягають в захисті прав та інтересів сту-

Діаграма 1.
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дентів та забезпеченні їх участі в управ-
лінні вищим навчальним закладом, на від-
міну від профспілок які «створюються з 
метою здійснення представництва та за-
хисту трудових, соціа льно-еко номічних 
прав та інтересів членів профспілки»[4].

Наступними запитанням в анкеті («Чи 
входите ви до якогось органу студентсько-
го самоврядування» та «Приймаєте ви 
будь-яку участь в студентському самовря-
дуванні»), ми намагалися з’ясувати відсо-
ток студентів які приймають участь у робо-
ті органів студентського самоврядування, 
та з’ясувати активність студентів загалом. 
Оскільки відповідно до Закону «Про вищу 
освіту» студентське самоврядування 
об’єднує всіх студентів відповідного вищо-
го навчального закладу, вони мають рівні 
права та можуть обиратися та бути обра-
ними в робочі, дорадчі, виборні та інші ор-
гани студентського самоврядування, а ви-
щим органом студентського самовряду-
вання є загальні збори студентів, то логіч-
ним було припущення, що більшість сту-
дентів, хоча б раз були присутніми на за-
гальних зборах студентів та обирали своїх 
представників до різних органів студент-
ського самоврядування. Як показало опи-
тування, лише 12 % респондентів (це 28 
осіб з опитаних 237) відповіли, що вони 

приймають участь в роботі студентського 
самоврядування, а переважна більшість у 
82 % (або 209 осіб з 237) не приймає жодної 
участі в діяльності студентського самовря-
дування. 

Якщо подивитися як відповідали рес-
понденти на ці запитання окремо по кож-
ному вищому навчальному закладі, то по-
бачимо, що в п’яти з шести ВНЗ (Київ-
ський національний університет імені Та-
раса Шевченка, Сумський державний уні-
верситет, Національний педагогічний уні-
верситет ім.. М. П. Драгоманова, Київ-
ський національний університет будівни-
цтва та архітектури, Ужгородський націо-
нальний університет) співвідношення 
складає в середньому 10 % до 90 %, тобто 10 
% опитаних приймають участь а 90 % жод-
ним чином не задіяні. І лише в Дрогобиць-
кому державному педагогічному універси-
теті ім.. Івана Франка  це співвідношення 
складає 35 % до 65 %. (діаграма 2)

Попри в цілому невтішні показники мо-
жемо припустити, що в кожному окремому 
навчальному закладі (і навіть в межах од-
ного навчального закладу на різних рівнях, 
на рівні факультету, інституту, курсу тощо) 
активність студентства та залученість до 
діяльності студентського самоврядування 
можуть суттєво відрізнятися та безпосе-

Діаграма 2
Відповіді на питання «Чи входите ви до якогось органу СС та чи берете ви будь-яку участь в цьому»
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редньо залежать від активної позиції в пер-
шу чергу самих студентів та лідерів сту-
дентського самоврядування. 

Разом з тим, не дивлячись на середні по-
казники щодо поінформованості студентів 
відносно студентського самоврядування та 
вкрай низькі показники причетності та ак-
тивності студентства до діяльності сту-
дентського самоврядування, переважна 
більшість студентів, 82 відсотки від загаль-
ної кількості опитаних, дали ствердну від-
повідь на запитання «Чи потрібно студент-
ське самоврядування у вашому навчально-
му закладі?». Такі результати свідчать, про 
те, що на підсвідомому чи інтуїтивному 
рівні, напевне виходячи з назви, що це са-
моврядування є саме «студентське», і по-
зиціонуючи себе в соціальному статусі 
«студента», більшість схиляється до того, 
що вважає студентське самоврядування 
необхідною складовою в своєму навчаль-
ному закладі. Разом з тим, відсоток респон-
дентів, які категорично відповіли на це за-
питання «ні» складає лише 7,5 % (або 17 
чол.). А 10,5 % (25 чол.) складають респон-
денти, які на поставлене запитання дали 
відповідь «можливо», пояснюючи свою 
відповідь розмірковуваннями на кшталт 

«якщо воно буде дієвим то необхідно, а 
якщо в такому вигляді як зараз то ні». 

На наш погляд такий розподіл відповідей 
серед студентів в чомусь перегукується з те-
орією еліт, згідно з якою, весь народ в ціло-
му не може управляти державою і цю функ-
цію бере на себе еліта суспільства. За анало-
гією, серед загальної кількості студентів ви-
окремлюється приблизно від 1 до 10 % най-
активніших, які мають бажання бути соці-
ально активними та здатні взяти на себе від-
повідальність та представляти інтереси всіх. 
І саме ті студенти які дали відповідь «мож-
ливо», на наш погляд відносяться до «дума-
ючої» меншості яка складає основу студент-
ської еліти, без якої не може існувати ефек-
тивне студентське самоврядування.

Відповіді на наступне запитання «Якими 
документами регулюється діяльність сту-
дентського самоврядування у вашому 
ВНЗ?», також дають інформацію для роз-
думів (діаграма 3). 

Згідно п.2 ст. 40 Закону про вищу освіту 
«…у своїй діяльності органи студентського 
самоврядування керуються законодав-
ством, статутом вищого навчального закла-
ду та положенням про студентське самовря-
дування вищого навчального закладу». 

Діаграма 3
Відповіді на запитання: «Якими документами регулюється діяльність студентського самоврядування 
у вашому ВНЗ?»
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З одного боку, закономірним, з огляду на 
результати попередніх запитань, виглядає 
те, що 89 % від загальної кількості опита-
них студентів не мають уявлення, якими 
документами регулюється діяльність сту-
дентського самоврядування. З іншого, як 
видно з діаграми 3, є позитивні винятки з 
правил. Так, в Ужгородському державному 
університеті, вся група опитуваних змогла 
назвати Положення про студентське само-
врядування, як один з документів який ре-
гулює діяльність студентського самовряду-
вання в їхньому навчальному закладі. На 
наш погляд, це може бути свідченням гар-
но проведеної інформаційно-ознайомчої 
роботи серед студентів, тим більше, що це 
були студенти першого року навчання. 

Наступне запитання в нашій анкеті мало 
відкритий характер і було спрямоване на 
з’ясування думки студентів відносно осно-
вних завдань які має вирішувати студент-
ське самоврядування. 30  % від загальної 
кількості опитаних студентів (71 чол.) не 
змогли дати відповідь на дане запитання. 
Решта 70 % (або 166 чол.) серед основних 
завдань студентського самоврядування 
вбачають наступні:

• Допомога та підтримка студентів у ви-
рішенні проблем 41 чол. (17 %);

• Захист прав та представлення інтересів 
студентів 40 чол. (16 %);

• Організація дозвілля студентів (куль-
турні, спортивні, розважальні заходи) 39 
чол. (15 %);

• Допомагати студентам реалізовувати їх 
ідеї (сприяння науковій і творчій діяльнос-
ті) 14 чол. (6 %);

• Поліпшення умов навчання та студент-
ського життя 11 чол. (4,6 %);

• Регулювання відносин (посередництво) 
між адміністрацією та студентами 9 чол. 
(3,7 %);

• Соціальний захист студентів (вирішен-
ня соціальних проблем) 9 чол. (3,7 %);

• Слідкувати за виконанням вимог та по-
кращувати організацію навчального про-
цесу 8 чол. (3,3 %);

• Заохочування до активного студент-
ського життя 8 чол. (3,3 %);

• Сприяти розвитку університету (підви-
щувати престиж закладу) 7 чол. (2,9 %);

• Пропагувати та підтримувати дисци-
пліну серед студентів та порядок у ВНЗ 5 
чол. (2,1 %);

• Організація студентського життя 5 чол. 
(2,1 %);

• Забезпечувати реалізацію громадських 
прав студентів 4 чол. (1,6 %);

• Робити життя студентів яскравим (ці-
кавішим) 4 чол. (1,6 %);

• Реалізація функцій управління універ-
ситетом 3 чол. (1,3 %);

• Інформування про події університету 
(надавати максимум інформації студентам 
про все що їх цікавить) 2 чол. (0,8 %);

• Сприяти працевлаштуванню випускни-
ків вузу 2 чол. (0,8 %);

• Консультація студентів 2 чол. (0,8 %);
• Здійснення нагляду (контроль )за 

успішністю студентів 2 чол. (0,8 %);
• Розвиток суспільних якостей студентів 

(цілеспрямованості, успішності) 2 чол. (0,8 %);
• Розвиток наукової діяльності 2 чол. (0,8 %);
• Проявляти в студентах лідерський по-

тенціал 1 чол. (0,4 %);
• Виховання гідної особистості, високо-

моральної та естетично вихованої 1 чол. 
(0,4 %);

• Всебічний розвиток студента 1 чол. (0,4 %);
• Формування вміння вирішувати соці-

альні та культурно-освітні питання 1 чол. 
(0,4 %);

• Волонтерство 1 чол. (0,4 %);
• Сприяти дружній атмосфері між сту-

дентами 1 чол. (0,4 %);
• Допомагати адаптовуватися до студент-

ського життя 1 чол. (0,4 %);
• Інтелектуальний розвиток студентів 1 

чол. (0,4 %);
• Розпоряджатися коштами студентсько-

го самоврядування 1 чол. (0,4 %);
• Бути спроможним впливати на систему 

освіти 1 чол. (0,4 %);
• Контролювати корупцію 1 чол. (0,4 %);
• Допомагати з освітніми програмами за 

кордоном 1 чол. (0,4 %);
Як можна побачити з отриманих 

відповідей переважна більшість студентів 
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схиляється до думки, що студентське само-
врядування має в першу чергу допомагати 
та підтримувати студентів у вирішенні 
будь-яких проблем, що можуть у них вини-
кати, по друге захищати та представляти їх 
інтереси, а по-третє організовувати 
дозвілля (діаграма 4). 

Загалом, всі пропозиції щодо завдань 
студентського самоврядування умовно мо-
жемо поділити на шість секторів: 

1. завдання допомагати та підтримувати 
студентів у вирішенні різного роду про-
блем (соціального характеру, організацій-
ного, навчального тощо); 

2. завдання захисту та представлення ін-
тересів студентів (поліпшення умов на-
вчання та студентського життя, регулюва-
ти відносини між адміністрацією та сту-
дентами, соціальний захист студентів, по-
кращувати організацію навчального про-
цесу тощо);

3. завдання з організації дозвілля студентів 
(культурні, спортивні, розважальні заходи);

4. виховні завдання студентського само-
врядування (розвиток суспільних якостей 

студентів (цілеспрямованості, успішності), 
проявляти в студентах лідерський потенці-
ал, виховання гідної особистості, високомо-
ральної та естетично вихованої, всебічний 
розвиток студента, формування вміння ви-
рішувати соціальні та куль турно-освітні пи-
тання тощо)

5. завдання спрямовані на розвиток уні-
верситету (працювати на престиж універ-
ситету);

6. завдання інформаційного характеру.
Наступний блок запитань в анкеті був 

спрямований на з’ясування позиції студен-
тів відносно того, чи може студентське са-
моврядування виступати інструментом 
розвитку лідерського потенціалу, з одного 
боку їхнього навчального закладу, а з іншо-
го, бути механізмом розвитку особистісно-
го лідерського потенціалу кожного з них. В 
обох випадках переважна кількість опиту-
ваних дали ствердну відповідь (більш де-
тально можна побачити на діаграмах ниж-
че). Але якщо, у першому випадку, відсоток 
тих хто вагався, тих хто не зміг відповісти 
на ці запитання, а також тих хто заперечу-

Діаграма 4
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вав цю можливість, склав приблизно 25 %, 
а 75 % студентів пов’язують студентське са-
моврядування і розвиток лідерського по-
тенціалу свого навчального закладу. То в 
другому випадку,  голоси розподілились 
приблизно порівну, тобто лише близько 50 
% відсотків опитуваних вважають, що за-
вдяки студентському самоврядуванню 
вони можуть розвивати свій особистісний 
потенціал лідера, а інші 50 % або вагають-
ся, або заперечують цю можливість для 
себе. Крім того, навіть визнаючи, що сту-
дентське самоврядування може бути ін-
струментом розвитку лідерського потенці-
алу університету, доволі часто, студенти 
зазначали, що це можливо лише за певних 
умов, наприклад, подолання корупції (діа-
грама 5)

Ще одне запитання, яке на перший по-
гляд може видатися риторичним, насправ-
ді покликане було продемонструвати фак-
тичну дієвість студентського самовряду-
вання в українських вищих навчальних за-
кладах. Тобто ми прагнули з’ясувати, як в 
реальному житті студенти відчувають, чи 
не відчувають присутність студентського 
самоврядування у своєму ВНЗ. Сформу-
льовано воно було наступним чином : «Як, 
ви вважаєте, чи дійсно студентське само-
врядування у вашому навчальному закладі є 

конкретною реалізацією громадських прав 
студентів, формування в них почуття від-
повідальності, вміння вирішувати соціаль-
ні, економічні та культурно-освітні про-
блеми чи ні? І чому?». Доволі оптимістични-
ми виявилися результати даного запитан-
ня оскільки 128 чоловік, що складає 54 % 
всіх опитаних дали ствердну відповідь, 
вважаючи що студентське самоврядування 
в їхньому навчальному закладі таки реалі-
зує громадські права студентів, та формує 
в них почуття відповідальності тощо (діа-
грама 6)

Ті студенти які заперечують у своїх від-
повідях дане ствердження пояснюють свою 
позицію різними обставинами. Так напри-
клад, ми зустрічали такі пояснення: 

• студентське самоврядування у нашому 
ВНЗ є фікцією;

• студентське самоврядування дієве тіль-
ки для тих хто цим займається;

• мало хто знає про студентське самовря-
дування і воно функціонально діє тільки в 
напрямку організації  культурної роботи;

• студентське самоврядування в нашому 
ВНЗ не має достатнього авторитету, щоб 
впливати на життя і вирішувати певні про-
блеми студентів;

• студентське самоврядування не достат-
ньо активно веде свою діяльність;

Діаграма 5
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• студентське самоврядування в нашому 
ВНЗ займається лише культурною сферою;

• завжди вирішуємо свої проблеми самі 
не відчуваючи ніякої підтримки з боку сту-
дентського самоврядування;

• студентське самоврядування не впли-
ває на мене ні яким чином (не відчуваю ді-
яльності органів студентського самовряду-
вання);

• робота студентського самоврядування 
малопомітна треба підвищувати його ак-
тивність;

• не видно суттєвих результатів роботи сту-
дентського самоврядування в нашому ВНЗ;

Деталізувати проблемні моменти сту-
дентського самоврядування, спробувати 
знайти негативні моменти на шляху його 
розвитку мало на меті наступне запитання 
: «Що на вашу думку перешкоджає розви-
тку студентського самоврядування у ва-
шому навчальному закладі (якісь зовнішні 
перепони (наприклад, з боку адміністрації 
навчального закладу тощо) чи недостатня 
активність та зацікавленість самих сту-
дентів?».

Результати: 
• недостатня активність та зацікавле-

ність самих студентів 102 осіб.;

• не можу відповісти 66 осіб.;
• нічого не заважає 32 осіб.;
• і те і інше 3 особи.;
• бюрократія з боку адміністрації 6 осіб.;
• бездіяльність студентів 1 особа.;
• недостатнє фінансування 8 осіб.;
• обмеженість в можливостях, правах 3 особи;
• недостатня самоорганізація та цілеспря-

мованість самих студентів 1 особа;
• недостатня обізнаність  (поінформова-

ність) студентів щодо своїх прав та сту-
дентського самоврядування 6 осіб;

• причини різного характеру 1 особа;
• недостатня мотивація 3 особи.;
• програми навчання 1 особа;
• корупція (пасивність студентів, відсут-

ність реальних дій і хабарництво) 4 особи;
• Міністерство освіти  і науки України 

2 особи.;
• недостатня обізнаність та відсутність 

видимих результатів роботи студентського 
самоврядування 2 особи;

• недостатньо розвинуте студентське 
життя та його організація 1 особа;

• закритість та приватність студентсько-
го самоврядування 1 особи;

• не організованість студентів та не заці-
кавленість університету 1 особа;

Діаграма 6
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Як показали результати відповідей, укра-
їнська молодь самоусвідомлює, що в першу 
чергу їй недостає власної активної позиції 
у вирішенні різноманітних питань 
пов’язаних зі студентським життям, і лише 
в другу чергу постають перешкоди, що но-
сять зовнішній характер

Серед побажань та пропозиції щодо роз-
витку студентського самоврядування, які 
ми отримали в результаті нашого анкету-
вання були наступні: 

• щоб хтось із членів студентського само-
врядування пояснив студентам всіх курсів 
що таке студентське самоврядування і як 
саме воно працює;

• збільшити фінансування;
• надати більше прав та можливостей 

студентському самоврядуванню;
• надати приміщення органам студент-

ського самоврядування;
• забезпечити доступ до Інтернету;
• надати студентському самоврядуванню 

місце для встановлення стенду;
• не обмежувати в організації різних за-

ходів;
• більш активно розповсюдження інфор-

мацію щодо заходів студентського само-
врядування;

• донести до студентів важливість сту-
дентського самоврядування.

Отже, проаналізувавши організацію сту-
дентського самоврядування в українських 
університетах, можемо констатувати, що є 
ще ряд, проблем, що стримують розвиток 
студентського самоврядування в Україні, і 
роблять його доволі суперечливим яви-
щем, що не користується достатнім авто-
ритетом серед студентів. Разом з тим, у ре-
зультаті проведеного анкетування можемо 
виділити наступні тенденції, що простежу-
ються в українських закладах вищої освіти 
стосовно студентського самоврядування:

Негативні :
1) досить значна частина українських 

студентів не володіє інформацію відносно 
того, що таке студентське самоврядування, 
які органи студентського самоврядування 
діють в їхніх навчальних закладах; якими 
документами регулюється діяльність сту-

дентського самоврядування у вищому на-
вчальному закладі, які основні завдання 
має вирішувати студентське самовряду-
вання;

2) паралельно існуючі традиційні сту-
дентські профспілкові організації і створе-
ні органи студентського самоврядування, 
для більшості студентів є тотожними орга-
нізаціями, що покликані представляти і за-
хищати їх інтереси. Це з одного боку відпо-
відає дійсності, а з іншого говорить про не-
чітке уявлення студентів про роль та за-
вдання органів студентського самовряду-
вання, які в першу чергу полягають в за-
хисті прав та інтересів студентів та забез-
печенні їх участі в управлінні вищим на-
вчальним закладом, на відміну від проф-
спілок які «створюються з метою здійснен-
ня представництва та захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів 
членів профспілки»;

3) доволі низькою є активність студент-
ства та їх залученість до діяльності сту-
дентського самоврядування (співвідно-
шення складає в середньому 10 % до 90 %,);

Позитивні: 
1) 82 % опитаних студентів вважають, 

що студентське самоврядування обов’яз-
ково повинно бути в вищих навчальних за-
кладах України;

2) 75 % опитаних студентів пов’язують 
студентське самоврядування і розвиток лі-
дерського потенціалу свого навчального за-
кладу (щоправда, це можливо лише за пев-
них умов, наприклад, подолання корупції);

3) 50 % відсотків опитуваних вважають, 
що завдяки студентському самоврядуван-
ню вони можуть розвивати свій особистіс-
ний потенціал лідера;

4) 54 % всіх опитаних вважають, що 
студентське самоврядування в їхньому на-
вчальному закладі реалізує громадські 
права студентів, та формує в них почуття 
відповідальності тощо.

Підводячи підсумки, зазначимо, що сту-
дентське самоврядування в сучасних ви-
щих навчальних закладах може мати різну 
форму, методи тощо, але основне є те, що 
вони забезпечують певну представницьку 
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структуру, яка відкриває можливості реа-
лізувати такі основні цілі студентського са-
моврядування, як збереження і розвиток 
демократичних традицій студентства; за-
хист та представництво прав та інтересів 
студентів; підтримку студентів у вирішенні 
освітніх, соціально-побутових та інших 
питань, які зачіпають їх інтереси; сприя-
ють розвитку лідерські якостей, підтриму-
ють науково-творчу ініціативу студентів, їх 
відповідальність і громадянську позицію, 
самостійність і соціальну активність.

Підвищення інституційної ефективності 
або розвиток лідерського потенціалу уні-
верситетів України можливе за рахунок ко-
ригування управління, а заохочування учас-
ті студентства у цьому процесі лише сприя-
тиме організаційній ефективності [5].
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