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How often teachers of English have to 
hear from their frustrated students: “I 
can’t do anything!”, “I will never learn to 
speak English!”. Many of them sincerely 
believe that everyone, absolutely 
everything around, speaks and writes 
better and more correctly than they do, 
and the situation is irreparable. If you ever 
visited such thoughts – read this article.

In this article we would like to reveal 
the five psychological problems that most 
often occur in English learners.

And so the first one is uncertainty. 
“Everyone speaks English better than me,” 
such a thought occurred to almost 
everyone who studies English.

Obviously, this is not the case. And is 
it possible to properly assess their own 
linguistic knowledge?

The fact is that many people say not so 
much correctly, how confidently  – more 
confidently than you. And this does not 
mean that they know English better. Self-

confidence can and should be developed: 
if you work on yourself in this direction, 
you will see how your life will change for 
the better. One of the peculiarities of the 
English character is imperturbability, the 
ability not to endure feelings for show. 
And for this we need outstanding acting 
skills! Try on this image on yourself: in 
the end, no one will guess about the storm 
in your soul, if externally you radiate calm 
and tranquility.

The next one is inability to set realistic 
goals. It is also worth remembering that 
“no one will embrace the immense.” At 
the beginning of learning English, you 
will have to define the primary goal of 
your efforts and focus only on it  – be it 
the ability to conduct dialogue in English 
(this will help you with classes with a 
tutor on Skype), understand unclear 
speech or learn to read and translate 
English texts with a dictionary.

Start from the main task you are 

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS THAT OCCUR WITH ENGLISH 
LEARNERS THE MOST

Muzaffarova Farangiz
student of UzSWLU,  
Uzbekistan

Annotation
This article is devoted to the study of language anxiety, which adversely affects the 

learning process and the end results of mastering a foreign language. This study is 
designed to identify the degree of language anxiety among students in several areas, such 
as not self-confidence, inability to set real goals, fear of making a mistake, fear of public 
speaking, fear of appearing ridiculous. The task of the teacher is to create a favorable 
psychological climate in the classes of a foreign language in order to remove barriers that 
impede the better development and perception of the subject being studied

Key words: psychology, uncertainty, realistic goals, public speaking, fear, 
comunication



 7 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #11

facing: if you are learning English for 
work, focus on professional vocabulary.

In this case, you may not pay special 
attention to pronunciation or expansion 
of vocabulary outside the chosen 
specialization for a while – limit yourself 
to mastering basic words and expressions 
in the area you need.

If you will be “scattered”, try to achieve 
high results in several areas at once, your 
success may not be so noticeable, first of 
all, you yourself – and the motivation and 
desire to continue what you started suffers 
from this.

The third is of course fear of making a 
mistake. “I’m embarrassed to speak with 
the speakers, because I’m afraid to make a 
mistake,” the English teachers hear these 
words very often. Too often!

Do not take your mistakes to heart, 
because, by and large, your main task is to 
convey your idea correctly. By the way, 
the average Englishman or American in 
terms of proficiency in their native 
language is also, as they say, “not a 
standard” – even the speakers are peculiar 
to mistakes.

In addition, we all know that English-
speaking countries are a “colorful pot” of 
different nationalities and cultures, 
therefore, a person with imperfect 
knowledge of the language or a noticeable 
accent is treated absolutely loyally. 
Moreover, a foreign accent is often 
perceived as a charming detail that 
attracts interested attention to its owner.

Of course, we all understand that the 
more fully and accurately you can express 
your thoughts, the better. But the fear of 
making a mistake adversely affects the 

development of your conversational 
skills – you can hardly argue with that.

So do not be afraid to make mistakes 
(you have probably heard this a hundred 
times, but this does not cease to be true 
truth). And do not be embarrassed if 
someone corrects you  – this is how you 
get closer to the ideal.

Fourth – Fear of public speaking. “I’m 
afraid to talk in class because I’m ashamed 
of my fellow practitioners.” Obviously, 
you do not fit group classes. Look for an 
alternative  – it is better to study English 
with a tutor or on your own.

Fear of public speaking (or stage 
fright, stage fear) ruins the lives of many 
people around the world, even if they 
speak their native language. This is a well-
known phobia, and if your task is not to 
overcome it, then outwit it. And in this 
case, think about learning one-on-one: 
with an experienced and tactful teacher 
you will achieve results faster, especially if 
you are a native speaker.

You can also attend group English 
courses when you feel more confident.

The relatively low price and availability 
of courses speak in their favor; In addition, 
communication in the group contributes 
to the development of spoken language. 
But do not forget that your fellow 
practitioners can also make mistakes, so 
you should not limit yourself to just this 
kind of communication.

And finally the last is fear seem 
ridiculous.

“I am afraid to make a mistake, 
because they will laugh at me.”

Have you ever laughed at a man who 
tries to speak Russian and does it 
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imperfectly? This is hard to admit, but – 
most likely, yes. There are mistakes that 
can not be heard with a serious face. Here 
are some examples:

I am like a sandwich. (instead of “I like 
sandwiches.”)

I visited my ankle. (instead of “I visited 
my uncle.”)

In the morning, I get up at seven 
o’clock, clean my tooth, have breakfast 
and go to work. (instead of teeth)

A nurse looks for people in hospital. 
(instead of “A nursery after people in 
hospital”: to look for  – to look, to look 
after – to take care, to care)

Contact me if you cause any problems. 
(to cause – to be cause, cause)

Therefore, be tolerant of those who 
will laugh at you: after all, anyone who 
learns a language has ever made such a 
mistake once in a lifetime. Offensively? 
Yes. But abandoning their plans for fear of 
making a mistake is even more offensive. 
So  – away fear! Fears come and go, but 
knowledge remains. Who does not risk – 
he does not know English!

Reference:
1. Problems of Modern Foreign Language 

Teaching, Marcy S. Powell
2. Rubenstein S.L. Fundamentals of the 

general psychology, 1940
3. Winter I.A. Psychology of training in 

foreign languages at school.
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The centuries-old school of weaving 
using “ikat” technology is an invaluable 
cultural asset of our people, carefully 
passed down from generation to genera-
tion. This unique and distinctive school 
of silk weaving has evolved over many 
centuries.

Initially, silk came from China and 
was an important commodity, which was 
delivered to Europe by the great silk road. 
The origin of silk weaving is fanned in 
China by legends and erected to extreme-
ly archaic times – III Millennium BC.

For many centuries, no one outside 
China has been able to master the technol-
ogy of silk production, as the consequence 
for the disclosure of the secret was death 
penalty. Huge efforts were spent to find out 
this secret. It is well known legend about 
how the production of silk originated in 
Khotan. The local ruler could not get the 
original data and the method of manufac-
turing the desired material. Then, on the 
advice of his Minister Yuichi Mu, he de-

cided to cheat and Woo the Chinese Prin-
cess. When the proposal was accepted, the 
Ambassador of the Khotan ruler whis-
pered to the Princess that there was a lot of 
excellent jade in her husband’s homeland, 
but there was no refined silk and if she 
wanted to wear the same beautiful clothes 
as before the wedding, she should bring 
with her eggs of silk worms and seeds of 
mulberry tree. All that was required, the 
girl brought to Hotan, hiding the eggs in an 
intricate hairstyle, and the seeds among the 
bags of herbs and drugs. The enterprising 
Princess thought much bigger than her fi-
ancé and took with her under the guise of 
domestic servants specialists in breeding 
silkworms, breeding mulberry trees and 
weaving.

According to another legend, in 
550  the Byzantine Emperor Justinian I 
persuaded two Persian monks to bring 
him precious silkworm eggs from China. 
The monks hid them in a hollow bamboo 
stick.

GENESIS OF SILK FABRICS IN UZBEKISTAN AND «IKAT» 
TRADITION

Sharopova Aziza Eldorbek kizi
National institute of fine art and design named after K. Bekhzod 
Magister of 1st course of faculty “Theory and practice of art history”

Annotation:
Thanks to the creation in 2007 of the Margilan center for the development of handi-

craft, which is still engaged in the revival of our traditional fabrics – atlas, adras, shoya, 
Uzbek abr fabrics have become again in demand in our society and have received inter-
national recognition. That’s why in this article author investigated the history of silk, 
scrutinize the genesis of silk fabrics in Uzbekistan, which called in their hometown “abr 
fabrics” and famous in the world as “ikat”.

Key words: abr fabrics, ikat, Uzbek ikat, atlas, agras, silk, abrband, adras, shoi, pat-
terns, Margilan, “Yodgorlik”, the Mirzaakhmedov family.
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The true story remains unknown. One 
way or another, for centuries, a closely 
guarded secret has been revealed.

In the Middle ages silk business be-
came one of the main industries in Venice 
(XIII century), in Genoa and Florence 
(XIV century), in Milan (XV century). By 
the XVIII century silk business was spread 
throughout Western Europe.

One of these unique centers in the his-
tory of world silk weaving appeared in 
ancient times on the territory of modern 
Uzbekistan.

According to archaeological excava-
tions, the first samples of silk fabrics were 
in the southern regions of Uzbekistan in 
the middle of the second Millennium BC, 
and their production dates back to the 
first centuries of our era. Already by the 
VI – VII centuries AD in the territory of 
Uzbekistan production of silk and semi-
silk fabrics reached high level that testifies 
to formation here of independent school 
of art silk weaving. At this time, trade 
flourishes on the great silk road, the key 
centers of which were Samarkand, Bukha-
ra, Fergana. During the excavation of 
some mounds on the territory of Uzbeki-
stan, the Caucasus, Western Europe sam-
ples of fabrics made in the VII century in 
the silk-weaving workshop in the village 
Zandana near Bukhara were discovered. 
In the world literature, these fabrics were 
called “zandanechi”. It was from them that 
the clothes of the characters depicted on 
the preserved wall paintings of Afrasiab 
and Varakhshi of the VII – VIII centuries 
were made.

Found in the south of the country 
bone objects in the form of a hand for 

processing and unwinding of silk threads 
date back to the I-II centuries AD and 
indicate knowledge of local Central Asian 
masters of the basics of silk production 
technology.

According to written sources (Al-
Tabari, Narshakhi, Bayhaqi), in IX – early 
XIII century on the territory of Transoxi-
ana in such cities as Samarkand, Bukhara 
various kinds of ornamented silk fabrics 
were produced, many of which were ex-
ported to Middle Eastern countries.

The production of silk fabrics in the 
XIV – XVI centuries is evidenced, in par-
ticular, in the travel notes of the Spanish 
Ambassador Rui Gonzalez de Clavijo, 
made by him during his stay in the Palace 
of Amir Temur. Thus, in his diary Rui 
Gonzales de Clavijo describes the luxuri-
ous tents made of silk fabrics, placed in 
gardens and meadows.1

True masterpieces of Uzbek silk weav-
ers, make up the pride of many world 
museums and private collections date 
from the end of 18th – beginning of 20th 
centuries. The main centers of manual 
production of silk fabrics in our region 
was the city of Bukhara, Namangan, Mar-
gilan, Tashkent, Samarkand, Shakhrisabz, 
Kitab, Karshi, Urgut and Khiva.

Masters-weavers of the Ferghana val-
ley consider the technology of making 
abrov fabrics to be very ancient. Accord-
ing to legend, the name “abr fabrics” 
comes from the word “abr”, which trans-
lated from Farsi means “cloud”.

According to legend, the first patterns 

1  Sh. Abdullayeva. ABR fabrics of Uzbekistan: the 
new life of the tradition. Magazine “Sanat” №3, 
Tashkent. 2015
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of abr were made by an unnamed master 
weaver, who was inspired by the mirror 
reflection of clouds on the surface of the 
pond.

Manufacturing technology of abr fab-
rics is quite complex, it includes the 
37 processes.2

In general, it looks like this: prepared 
for the basis of the thread is distributed 
into small bundles-libites, which are 
wound on the bars of the frame-machine. 
On the plane formed by the libits, the 
artist-abrband draws a pattern, marking 
its contours with dashes. In the process of 
gradual coloring the details of the pattern 
are alternately reserved by tying certain 
areas with thick cotton threads. The pre-
pared libits, depending on the color, are 
also alternately immersed in boiling paint 
and boiled in it for several minutes, then 
fixed. After dyeing, the pair libits are un-
wound, the warp threads are subjected to 
additional processing. Then the base is 
stretched on the loom and the weaving 
process is done.

But before you start creating fabrics, 
you need to get the main thing-thin, 
transparent threads of the cocoon, which, 
like the bricks of the universe, form the 
basis of silk fabrics. Breeding of silkworm 
caterpillars and cultivation of mulberry 
trees is widely practiced in Uzbekistan at 
present.

And this is why timely was the deci-
sion of the President “On measures of 
organization of activities of the Associa-
tion “Uzbekinprint” from March 29, 2017. 
This document outlines such tasks as the 

2  Akilova K. Folk arts and crafts of Uzbekistan of 
the twentieth century. Tashkent. 2005.

use of modern methods of quality man-
agement for the development of the field, 
training and retraining, improvement and 
updating of curricula and programs in the 
direction of training for the silk industry 
in higher education.

Every year in Uzbekistan the volume 
of processing of silk fiber and production 
from it of finished goods increases, new 
workplaces are created. As a result of the 
reforms implemented in order to acceler-
ate the development of the field, local and 
foreign investments are attracted, more 
than 15 projects are being implemented.

The main types of Uzbek abr fabrics 
are atlas, adras, and shoyi. Currently, 
adras and atlas fabrics, as well as shoyi 
fabrics, are made by hand, which was re-
vived in the last 15-20 years in the Ferga-
na valley.

In the fibrous composition of abr fab-
rics are divided into two groups, the silk, 
and the weft consists of silk; and half-silk 
fabrics adras, which is the basis of natural 
silk and weft of cotton threads.

Silk fabrics include varieties such as 
shoi, atlas, khan-atlas, and half-silk fab-
rics  – bekasab, banaras, pasma, adras, 
durua, acrua, atlas, bakhmal.

Most of these fabrics were ornamental 
stripes or abr pattern. The method of 
abrband was to reserve individual sec-
tions of the base by bandaging with sub-
sequent staining according to the pattern 
and coloring. This method created an in-
teresting effect-the pattern acquired 
vague contours.

Recognition and popularity of Uzbek 
silk fabrics are associated with the nature 
of the ornament and unusual color spec-
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trum. Ornament of abr fabrics can be di-
vided into several groups: patterns depict-
ing objects of everyday life, vegetative, 
zoomorphic and anthropomorphic. The 
most numerous patterns in which the 
formed images of everyday objects: 
“tarok”  – scallops, “kosa gul”  – pattern 
bowls, “oftoba”, “kumgan” – pitcher, “zan-
jira” – the chain, “tumorcha” – the amulet 
etc.

Floral designs consist of leaves in the 
form of palmettes, rosettes, cypress trees, 
branches – “shokh”, fruits, apples – “olma-
gul” etc. Subject ornaments include 
“guldon” – vases with flowers, “chirag” – 
lamp, “tarok” – comb, “kilichak” – knife, 
“kosa gul” – bowls, “oftoba – jug, etc.

Interesting and expressive is zoomor-
phic ornament of abr fabrics in the form 
of stylized images of parts of bodies of 
animals, birds and reptiles: “ilon izi”  – 
trail of the serpent, “kochkor shokhi”  – 
ram’s horn, “tuya oyoqi”– camel toe etc.

Multicolored patterns, including all 
the colors of the solar spectrum, creating 
a joyful, happy mood, lovingly called “tiy-
ri kamon” – rainbow, “bakhor” – spring, 
“chaman”  – flower, blooming. Several 
names of the patterns known from su-
zane’s embroideries are repeated in the 
abr fabrics of “kora palak” – black sky and 
“oq palak” – vwhite sky.

Anthropomorphic motifs represent 
figures that are woven into garlands with 
their hands and feet. These patterns of abr 
fabrics seem mysterious and has not yet 
lost its magical effects. Traditionally, most 
of these patterns on abr fabrics consistent 
with a function of protection from evil 
spirits and the evil eye. They were sup-

posed to symbolize fertility and express 
the desire for a happy life.

Ornament of abr fabrics in its com-
posite construction is characterized by 
considerable diversity. There are three 
main groups: a grid composition; patterns 
in the form of strips; and a composition in 
the form of an integral image of a plot.

Figures in the grid have several op-
tions. In one case, the outline of the grid 
is expressed by underlined contours; in 
the other-its forms are drawn by the loca-
tion of repeating elements of the pattern.

Striped fabrics are characterized by a 
great variety. Typically, bands of the same 
or different width alternate in sequential 
order. In another version of the composi-
tion wide stripes are placed in the middle 
and are limited on both sides by equally 
ornamented narrow stripes.

Popular among the population are 
fabrics, the pattern of which is built in the 
form of Christmas trees, zigzag lines and 
waves. These patterns take the sometimes 
very complex shape, reminiscent of ani-
mal horns or tendrils of plants.

Extremely interesting fabric in the 
form of integrally solved panels. The cen-
tral figures of the compositions can be in 
these cases images of lush bouquets, trees 
or large circles.3

It is impossible not to note the changes 
that have occurred in the compositional 
solutions of abr fabrics. Until the 30s of 
the 20th century, a large share was occu-
pied by fabrics with mesh compositions, 
the production of which was especially 
common in Bukhara. According to the 

3  Renaissance of Uzbek silk (book-album). Tash-
kent. 2017
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drawings, they echoed with hand-printed, 
extremely rich in their ornamentation. 
During this period in fabrics with a com-
position in the form of strips almost did 
not meet options of a frame of the Central 
wide strip two narrow ornamented strips. 
When casual clothing from abr fabrics, 
mix between a band of carefully chosen, 
so that in the finished product reflected 
the ornamental main idea behind master.

Until the mid-twentieth century, the 
production of fabrics with abr patterns 
was conducted in Uzbekistan by hand, 
but gradually the process became re-
placed by machine production. This led 
to the fact that the creation of patterns of 
silk and semi-silk fabrics began to engage 
professional artists and designers.

Various regions of Uzbekistan corre-
spond to the inherent traditional charac-
ter and distinctive combinations of colors. 
So, in abr fabrics of Bukhara prevail 
mainly three colors: Burgundy, yellow 
and pink. But the colorful palette of Fer-
gana abr fabrics consists mainly of seven 
colors: yellow, Burgundy, green, black, 
blue, pink, purple, while Samarkand and 
Bukhara fabrics are dominated by red 
tones.

With all the variety of colors charac-
teristic of certain areas, Uzbek national 
fabrics have some common features of 
color. First of all, it is the use of open local 
colors in sharp contrast combinations. 
However, it should be noted that, despite 
the contrast of the combinations, the mas-
ters achieve full color balance and har-
mony, since, when applying the pattern, 
they always take into account the strength 
of color and their ratio. The harmony of 

colors is also achieved due to the mutual 
presence of one color in another and the 
partial participation of the background in 
the whole pattern.

Patterns, images and designs “ikat” is a 
paintings masters-abrbandi, reflecting the 
ancient philosophy and the attitude of the 
people living on the Uzbek land.

The word “ikat” has Indonesian ori-
gin, which can be translated as “weaving”, 
“tying”.

The introduction of the term “ikat” in 
the European language is attributed to 
Gerrit Peter Rouffaer4, and in the Euro-
pean textile dictionary it was introduced 
in the early 20th century, when Dutch 
scientists began to study the rich textile 
traditions of the archipelago of the East 
Indies (today Indonesia)5. In the textile 
industry, it refers to a special technique of 
fabric production, in which the threads 
are painted directly before the weaving. 
Now “ikat” is typical English borrowing 
used to describe the process and the fab-
ric itself, no matter where the fabric was 
made or how it was formed.

Ikat – the technique is time-consum-
ing and laborious, requiring a high devel-
opment of the weaving trade. Despite this, 
ikat can hardly be called a unique inven-
tion, characteristic only for one single re-
gion. With this technique are familiar in 
different areas China, Japan, Southeast 
Asia, Iran, Yemen, and India6.
4  Umesh Charan Patnaik, Aswini Kumar Mishra, 
1997. Handloom industry in action. 1997. Pp38. 
GK Ghosh, Shukla Ghosh, 2000. Ikat textiles of 
India. 2000
5  Ruth Barnes. “Ikat”. Love of knowledge. 2016
6  E. Ermakova. Collection silk ikat of T. F. Tairov. 
Clouds frozen in silk. Ikat Turkestan from the col-
lection of Tair F. Tairov. Catalogue. State Museum 
of the arts of A. S. Pushkin. 2002
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Uzbekistan is among the few countries 
in the world (Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Mexico, Tajikistan, Afghani-
stan, Spain (Mallorca), Cambodia, Myan-
mar, Philippines, Thailand, India, Japan, 
Indonesia), which produce ikat fabrics or 
ikats.

Recognized and the major production 
center of ikat or abr fabrics in Uzbekistan 
is Margilan, which famous for the dynas-
ties of weavers, abrbandi. One of them is 
the Mirzaakhmedov family. The head of 
the family Turgunbay Mirzaakhmedov, 
hereditary master-abrband of the seventh 
generation, professionally owned skills of 
manual weaving. The fabrics woven by 
him throughout his life are truly the best 
examples of national Uzbek fabrics. He 
stood at the origins of creation of remark-
able and unique in Central Asia of factory 
of manual weaving “Yodgorlik” where 
more than hundred various patterns of 
fabrics were developed byhim. T. 
Mirzaakhmedov restored the production 
of silk fabrics such as shoyi, adras, bekas-
ab, banoras, which ceased to weave by the 
1950s and 60s.

Currently, Margilan and other cities of 
the Fergana valley employ a large number 
of talented hereditary masters-abrbands, 
who preserve the ancient traditions, and 
at the same time make new creative solu-
tions in the interpretation of patterns and 
technology of ABR fabrics. Among the 
leading abrband masters we find the 
names of Fazlitdin Dadajonov, Dawlat 

Umaraliev, Mirzakhanov Mansour, Ibra-
him Askarov, Alisher Ahmadaliev etc.

The products of the silk factory “Yod-
gorlik”, most of which is created in the 
traditional way  – by hand, are widely 
recognized and popular among the local 
population and foreign tourists. Modern 
silk cloths and created by masters-Urban-
dale this factory based on the creative 
development and the development of the 
classical examples is a silk of the Fergana 
valley. Because of this, abr fabrics and to 
this day are a favorite choice for sewing is 
not only traditional but also modern 
clothing.
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One should know its own history in 
order to perfectly know its orign and 
realize itself. “ It is not existed the future 
of the nation which does not know its 
own history and which forgot the previous 
day”1. In fact, history plays a main role to 
create perfected and truly spritnal 
personnels.

Our Motherland has a great and 
glorious history. But this history was 
changed, and was wrongly considered in 
the period of the Dependence system, the 
names of our great ancestors were 
slandered, the sacred places were turned 
upside down. Particularly, Amir Timur, a 
greet commander and statesman, was 
outraged as “Timurlane”  – “ Timur the 
Lame ” in the soviet historical literatures. 
It is possible to give more examples, yet it 
does not matter, because of having 
achieved independence, historical truth 
appeared, the sacred names of our greet 
ancestors were glorified. After that, it was 
gathered the historical facts about the 
forming history of the Uzbek, government 
traditions, and the khanates that existed 
till Russian aggression in the area of our 
country, and several textbooks and 
manuals were created. It was relied on a 
lot of archeological memories and 
keepsakes, historical works written at that 
time, tourists and traders’ recollections. 

1 Karimov I.A Yuksak manaviyat yengilmas kuch.-
T.:”Manaviyat”,2010.4-b. 

The great silk road played a main role to 
be collected information about our 
country in Western Europe countries and 
Far East countries, because this trade road 
fastened the west and the east on culture 
and economics for approximately eighteen 
countries. Exactly our country  – 
Uzbekistan is situated in the crossroads of 
the Great Silk Road. Our first President 
Islam Karimov said about it: “ Historically 
the present area of Uzbekistan was a place 
that ancient trade roads (The Great Silk 
Road) connected. It happened lively 
connections and the enriching process of 
different cultures one another “2

Trade caravans and traders delivered 
not only priceless goods, but also valuable 
information with them from a place to 
other ones. In this way, historical facts 
were gradually gathered.

Apart from this, ambassadorship 
relationships and trade served as the basis 
for the collection of information about 
Asian countries. For example, Venetian 
trader, Marko Polo traveled to Mongolia 
and the Far East for 25 years in the 13 the 
century. He described his adventures 
during his travel in the book “Marki Polo”.

In this novel the social and economic 
life of Chine and Far East from 1271to 
1295 is described. He worked in the castle 
of Mongolian king Xubilai for 17  years 

2  Karimov I.A O’zbekistonning o’z istiqlolva 
taraqqiyot yo’li.-T.:O’zbekiston,1992.-B-42

THE GATHERING OF EARLY INFORMATION 
ABOUT ASIAN COUNTRIES AND CITIES IN EUROPE

Isoqov Sobirjon
Nam S.U. social-economical faculty, history department
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and collected valuable data about this 
were printed in Europe.

Another Florencian traveler and 
trader, Francesco Balducci Pegolotti was 
in Urgench (Now in Uzbekistan) in 1340. 
In his memories, he wrote: “ It does not 
matter to enter inside of Asia. Because it is 
possible to buy all of the necessary things 
for European markets from Urgench – the 
centre of Khorasm. Whoever wants to 
travel here and Chine from Venetsia and 
Genua, let it take cloth and come to 
Urgench. And let it go to Chine by 
exchanging the cloth with silver.”3

He had been in Antwerp in 1315, 
London in 1317, Cyprus from 1324-
1327  and again in the 1330s.Persumably 
his service in the Eastern Mediterranean 
required that he know the products and 
prices in the major centers of the Eastern 
trade.4

Pegolotti wrote “ Pegolotti Merchant 
Handsbook ”. in this book he said that he 
had been to Golden Horde in 1340  and 
dealt with trade bussines there. The book 
above was firstly printed in 18th century 
by talking a copyof the manuscript which 
was copied in 1471. Later on, it was 
printed several times during 1916-1936 in 
London. It was reflected historical 
information related to Pegolotti’s activity 
in this book. There are ones about 
Urgench among this information:

“From Saracanco to Organci [Urgench, 
on the lower Amu Darya R.] may be 
twenty days journey in camel-waggon. It 
will be well for anyone travelling with 

3  Хенниг Р.Неведомъ земли. T.1.-M.,1962-C.211
4  La pratica della mercatura,ed. Allen Evans Cam-
bridge, Ma., 1936. P.-1

merchandize to go to Organci, for in that 
city there is a ready sale for goods. From 
Organci to Oltrarre [Otrar, in today’s 
Kazakhstan] is thirty-five to forty days in 
camel-waggons. But if when you leave 
Saracanco you go direct to Oltrarre, it is a 
journey of fifty days only, and if you have 
no merchandize it will be better to go this 
way than to go by Organci.5”

It is clear by the information above 
that Urgech city was totally convinent 
for merchjants. The distances between 
trade roads and cities were clearly not-
ed. What kind of products of Asia are in 
demand in the cities of Europe and the 
names of product which were exported. 
From these areas. For example, many 
kinds of fur, silk cloth;and cumins were 
highly valued in Constantinople. There 
are so many products like these. Middle 
age cities in the area of our country had 
trady-economic and cultural relation-
ship with many cities which were lo-
cated in the area of Russia by the north 
branch of the Great Silk Road. For ex-
ample they had trady relationship with 
Tana(Azova long Don River ) Gitarjan ( 
Astrakhan, along Volge River) cities 
which given Pegolotti’s manuscript. 
Pegolotti worked Bardi Trade Company 
of Florence. He traveled to the East ar-
eas of Asia and he delivered valuable 
products for European marcets. There-
fore, in his memories he give informa-
tion about the cities and trade roads 
which he had been to. As we said above 
the distances among cities where also 
noted clearly, after words a lot of novel-

5  La pratica della mercatura,ed. Allen Evans Cam-
bridge, Ma., 1936
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ties were created in Europe by his infor-
mation. For instance, the first maps of 
Central Asia were made in Europe dur-
ing 14th and 15th centuries on the travels 
to Asia of European travellers and trades. 
They were the maps “Katalon”(1375) 

and “Fra Mauro”(1459). It was a bit easy 
to learn his continent and conduct trade 
relationship by these maps so it was go-
thered early information about our 
Motherland in Europe and it was printed 
in different languages.
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Worldwide intensification of the pro-
cess of globalization not only leads to the 
free movement of finance, goods, labor, 
and a variety of resources, but also to the 
destruction of local cultures and tradi-
tional practices, established ideas and ba-
sic values. All of these processes are a seri-
ous trial for ethnic cultures since they af-
fect the fundamentals of identity of na-
tions and ethnic groups. This explains 
why the problem of collective identity in 
the globalized world has gained key im-
portance in academic research. As a 
prominent British sociologist Z. Bauman 
fairly said, the impressive increase in in-
terest toward discussing identity has more 
to say about the present condition of hu-
man society than the famous conceptual 
and analytical results in its comprehen-
sion [2, 176]. In relation to the mentioned 
above there is no doubt about the rele-
vance of studying the dynamics of forma-
tion of the Ukrainian citizens’ civil-politi-
cal identity.

In the conditions of globalization the 
problem of consolidation of the Ukrainian 

society is actualized. There is growing in-
terest in studying the conditions, factors 
and mechanisms for such consolidation. 
After all, the problem of consolidation of 
Ukrainians in the post-colonial era is one 
of the key issues in modern Ukrainian 
studies. In post-colonial States consolida-
tion is fastest and easiest at the micro-
level, and most difficult  – at the macro-
level (due to the low level of public trust 
and social responsibility, due to insuffi-
ciently developed civil society etc.) The 
newest history of Ukraine shows that 
consolidation at the meso- and macro-
levels in the post-colonial Ukrainian soci-
ety is hampered by the inadequate level of 
self-organization of citizens in many re-
gions of the State, the lack of constructive 
vertical ties between citizens and the au-
thorities, the authoritarian nature of pub-
lic administration, the existence of inad-
equate socio-political representations, 
mentality deformations, worldview and 
human behavior in the conditions of co-
lonialism and neo-colonialism. The main 
factors of the consolidation of Ukrainians 

CIVIC-POLITICAL IDENTITY IN THE CONTEXT 
OF CONSOLIDATION OF UKRAINIAN SOCIETY
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are common archetypes and ideas, goals 
and values, needs and interests, horizon-
tal collectivism, mutual trust and mutual 
assistance, common tasks and activities, 
common memory, patriotism, national 
idea, dialogical relationships, co-opera-
tive interaction, developed civil society, 
authoritative (notoligarchic) elites, demo-
cratic style of leadership and governance, 
common enemy, common identity etc.

It is well known that the issue of iden-
tification was actualized yet in the 20th 
century; various aspects of this issue were 
researched within psychology, sociology, 
philosophy, history, ethnology, political 
science, anthropology, pedagogic etc. The 
first conceptions of identity were pre-
sented in the works by Z. Freud, E. Erik-
son, K.-G. Jung, H. Tajfel, J. Turner [10; 
12], and other scholars. New approaches 
to studying identity from different theo-
retical and methodological angles were 
presented by J. Assmann, M. Barrett, Th. 
Luckmann, A. Smith, S. Huntington [1; 7; 
8; 9; 11], and others. Works by famous 
Russian and Ukrainian scholars (Yu. Aru-
tunyan, P. Gnatenko, Ya. Gritsak, V. Pav-
lenko, G. Soldatova [5; 6], and others) are 
dedicated to studying ethnic, religious, 
civil, national identities, and national 
consciousness.

Our research is based on the following 
theoretical and methodological princi-
ples: 1) it is necessary to distinguish an 
ethnic and a political nation; 2) national 
identity can be versed in two forms – as a 
national-cultural form (when the subject 
identifies himself with an ethnic nation) 
and as a civil-political one (when the sub-
ject identifies himself with a political na-

tion); 3) post-classical rationality can be 
used as a specific instrument for analyz-
ing multidimensional phenomena “with 
increased epistemological and ontological 
complexity” (J. Kelly), including the civic-
political identity; in this case, probably 
will be the integration of various method-
ological strategies aimed at studying vari-
ous aspects of the formation process and 
development of civil-political identity, its 
synchronous and diachronic representa-
tions, which may lead to the creation of 
mutually agreed research network with an 
active system of “conceptual bridges” 
based on a combination and the interac-
tion of philosophical, historical, ethno-
logical, cultural, sociological, political 
and psychological approaches.

Cause the majority of modern re-
searchers believe that identity is the result 
of the identification process (considered 
as the process of aligning, assimilating, 
identifying itself or its reference group 
with someone or something), this phe-
nomenon should be considered as a dy-
namic structure that evolves over the 
whole human life, and its development is 
nonlinear and uneven, can deploy in both 
progressive and regressive directions, 
passing stages of overcoming identity cri-
ses. Self-identification is carried out on 
the basis of age, gender, ethno-cultural, 
national, religious etc. parameters and 
characteristics. Identifying yourself with a 
Ukrainian political nation provides not 
only the feeling of owning to the commu-
nity of citizens of their State, but also the 
feeling of patriotism and their own own-
ership of the public life of the country, 
understanding the national interests of 
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the State understanding, the desire to de-
fend them and to be responsible for their 
activity.

The process of formation and further 
transformation of the civic-political iden-
tity of Ukrainian citizens had been stud-
ied by Ukrainian scholars at the Taras 
Shevchenko National University of Kyiv 
during 1991 – 2018 as part of several sci-
entific projects of the Center for Ukraini-
an Studies of the Faculty of Philosophy 
(by September 2000 it was studied at the 
Department of Ethnology of the Institute 
of Ukrainian Studies at the Taras 
Shevchenko National University of Kyiv). 
These projects were supported by the Re-
naissance Foundation, The Friedrich Eb-
ert Foundation, The Fundamental Studies 
Foundation of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine, and also by the 
Ukrainian Banks Association [4].

We used the method of M. Kuhn – T. 
McPerlend’s “Who am I?”, the adapted 
Questionnaire for collective identity (R. 
Lukhtanen, J. Crocker, the collective self-
assessment scale (CSES) was developed to 
study the social identity of people, based 
on their membership in such groups as 
race, ethnicity, gender, etc.), the adapted 
method “Scale for the Measurement of 
Identity” by M. Synerella and etc. to study 
the formation and transformation of Eu-
ropean identity. The reliability of the re-
search’s results were provided by the 
methodological substantiation of its out-
going positions; using a combination of 
diagnostic techniques, adequate to the 
purpose and tasks of the research; a com-
bination of quantitative and qualitative 
analysis of empirical data; using methods 

of mathematical statistics with the use of 
modern data processing programs and 
representativeness of the sample. Surveys 
were conducted in all regions of Ukraine 
by the individual interviews method at 
the place of residence. The sample is rep-
resentative of the main socio-demograph-
ic indicators. The statistical error does not 
exceed 2.9%. During 1991  – 2018  more 
than 50 thousand respondents were inter-
viewed [3; 4].

The integrated approach allowed us to 
trace the dynamics of the civil-political 
identity Ukrainian citizens formation [4]: 
1) in 1991 – 1998, the civil-political iden-
tity was not developed enough, and in the 
general ranking of identities took low 
places, but since 1999 its significance has 
begun to grow substantially; 2) in 1999 – 
2010  there was a gradual approval of a 
civil-political identity; 3) the highest level 
of civil-political identity was achieved in 
2005 – 2008 and in 2013 – 2018. The re-
sults of research showed that the dynam-
ics of the formation of the civil-political 
identity of Ukrainian citizens clearly cor-
relates with the stages of the formation of 
civil society in Ukraine. There are four 
stages in the development of civil society 
in modern Ukraine: 1) the stage of “awak-
ening” (1988 – 1991); 2) stage of forma-
tion (1991 – 2004); 3) the stage of institu-
tionalization (2004 – 2013); 4) the stage of 
improvement of civil practice (2013  – 
2018). At the stage of civil society forma-
tion in Ukraine, the significance of civil-
political identity had grown; at the stage 
of civil society institutionalization there 
was a gradual strengthening of civil-polit-
ical identity; and at the stage of improving 
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civil practices the highest level of civil-
political identity was achieved. Although 
public control over the authorities and 
their accountability to civil society haven’t 
yet become systematic, corruption net-
works (as before) retain their sustained 
influence in Ukraine. As a result the so-
cial experience of self-organization of 
civil society, acquired during the period 
of mass protest activity (2004, 2013  – 
2014), needs to be transformed into the 
sphere of control over authority struc-
tures, support of reforms and counterac-
tion to corruption, ensuring an adequate 
representation of the interests of citizens, 
effective coordination of their pro-social 
and pro-Ukrainian activities, as well as 
civil practices.

Thus, Ukraine’s post-colonial period 
in its development created the fundamen-
tal basis for the formation of civil-political 
identity, political nation and the modern 
civil society (the characteristics of which 
is respect for the law and the rule of law, 
solidarity, self-organization, voluntary 
participation, responsibility and subjec-
tivity, mutual assistance, tolerance, etc.). 
In post-colonial Ukraine initiated public 
activity, develop and practice of voluntary 
in the process of civil society develop-
ment is gradually absorbed by the values   
inherent in the civil culture activist type. 
So, the formation and establishment of a 
civil-political identity as a key factor in 
the Ukrainian society consolidation is 
one of the most important axiological and 
ideological goals, which is necessary for 
the further survival and development of 
Ukraine as an independent state. Thus, 
the formation of the civil-political identi-

ty of the citizens of Ukraine is a strategic 
vector of the domestic policy of the State.
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Fundamental issues of synergetics are 
developed in the scientific works of phi-
losophers V.I. Arshinov, V.G. Budanov, 
O.  M.  Knyazeva, G. Haken; D.  S.  Cher-
navsky, physicists B. P. Bezruchko, 
T. F. Yelusukova, V. S. Ivanova, S. P. Kurdy-
umov, V. Y. Panin; mathematicians: O. B. 
Potapov, L.  M.  Feofanov, as well as phi-
lologists V. M. Bazilov, I. A. Herman, T. I. 
Dombrovan, N. L. Myshkina, R.  G.  Pi-
otrovsky, V.  A.  Pischalnikova, Babenko 
O.V. and many others [1].

The purpose of this article is to ana-
lyze various areas of research in the sphere 
of linguistic synergetics.

The term “synergy” (from the Greek 
Συνεργία – cooperation, joint action, in-
teraction, etc.) implies a “fusion of ener-
gies” since the evolution of the system is 
carried out with the interaction of all ele-
ments, no matter how small their partici-
pation in the joint system of operation.

The use of the principles and method-
ology of other sciences requires serious 
reflection during their introduction into 
linguistics.

Linguistic synergetics, which emerges 
as an interdisciplinary area in language 
learning, uses categorical apparatus and 
synergetic methods, is defined as one of 
the methodological approaches to de-
scribe the dynamic space of the language, 
which represents a consistent change in 
the time of states of changing language 
mega-system [2, 98].

Nowadays linguistic synergetics is in 
the process of formation. Thus, we can 
distinguish two objects of research: speech 
/ speech activity and speech directly. In the 
first case, the following areas are distin-
guished: synergetics of the text (K.  I.  Bil-
ousov, G.  G.  Moskalchuk, O.  I.  Glazuno-
va), synergetics of discourse (M.F. Ale-
firenko, O. Yu. Muratova, L. S. Pihkhtovnik-
ova, O. V. Ponomarenko), synergetics of 
translation L.V.  Kushnin), synergetics of 
speech deviations (V.E. Pashkovsky), syn-
ergetics of idiolect (O.O. Semenets), in the 
second case, synchronic linguistic syner-
getics (S.L. Yinkeeyev) and diachronic lin-
guistic synergetics are distinguished (T. I. 
Dombrovan) [3, 27].

СURRENT ASPECTS OF LINGUISTIC SYNERGETICS

Babenko O.V.,
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National university of life and environmental sciences of Ukraine

Abstract. The article deals with some current aspects of linguistic synergetics as a new 
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Researches, which are based on a syn-
chronic approach, are a great concern. 
Analyzing the first results in the field of 
linguistic synergetics R.G. Piotrovskyi fo-
cuses attention on the spheres of speech 
and mental activity, which may serve as 
some data for exposing the internal 
mechanisms of self-organization and self-
development [4, 152]. The scientist pre-
dicts that synergetics of speech paradigms 
will be different from speech or text syn-
ergetics, and highlights that synergetic 
phenomenon can be observed while com-
paring the entropy characteristics of texts 
of different genres, in the study of idio-
lects, including various pathologies of in-
dividual speech.

Scientific discourse always performs 
two main functions: the accumulation of 
scientific knowledge and transfer it to the 
addressees.

The first function is connected with 
the gradual creation of capacious models 
of reality (principles, paradigms, con-
cepts) and the organization within their 
limits of all information, knowledge about 
the surrounding world.

The first tendency leads to the phe-
nomenon of intertextuality in scientific 
discourse and its texts. Forms of intertex-
tuality can be quotations, allusions, memo-
ries, borrowings, paradigms, etc. [6, 191].

The constructive role of intertextuality 
in scientific discourse is also seen in the 
fact that it creates syntagmatic relation-
ships in the text.

The second tendency is the generation 
of new knowledge. Metaphorization 
largely relates to the context of scientific 
discourse and creates it.

Thus, in the self-organization of scien-
tific discourse two parameters of order 
are involved: intertextuality and meta-
phorization. Their relative opposition cre-
ates a dynamic scientific text and helps to 
express the novelty of scientific research-
es.

A completely real neuro-like network, 
which can be modelled in a computer, 
and which apparently is in the head, has 
outstanding abilities for self-tuning, to 
the creation of quasi-memory and quasi-
sense [5, 5]. Numerous linguistic works 
describe the structure of the linguistic 
and conceptual systems; these structures 
are very similar to a neural network, 
where a language system is located in one 
layer, and in another (a conceptual one).

So, we describe the self-organizing in-
teraction between the linguistic and con-
ceptual systems, which is aimed at gener-
ating a speech product. It is revealed that 
in the information aspect, the synergistic 
processes of interaction between the two 
systems can be modelled in neural-like 
networks developed in computer science. 
Attention is drawn to the fact that placing 
a concept in a neuro-like network is a 
procedure that is characterized, dynamic 
rather than static coding [5, 74].

The definition of a text as a synergetic 
system is based on the opinion that in 
modern linguistic researches the process-
es that arise chaotically are becoming 
more topical.

Modelling of their influence on the 
development of a particular system is un-
der way to study. It means that the objects 
that change are considered not just as dy-
namic systems, but also as those that are 
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formed, developed, organized by them-
selves.

We emphasize that the text exists 
while its energy is sufficient. Self-devel-
opment aspects of the text are under the 
conditions of the changing environment 
with the purpose of transformation and 
on the other hand, to influence the envi-
ronment as well. Otherwise, the text 
“fades away”, it disappears from circula-
tion. The text can be interpreted as a 
synergetic system, that is, as a system in 
which spontaneous processes play a sig-
nificant role, help us reveal the variety of 
the inner life of the text.

Synergetic research of the text is an 
attempt to develop the linguistic and gen-
eral theory of a text in connection with 
modelling and a turn from dualistic, static 
thinking.

Synergetic researches deal with syn-
thesis of components, for example, imag-
ination-like network-comprehension. ‘A 
living system’ of a literary text is formed 
due to the integrity of mentioned above 
components. The effect is achieved 
through the interaction of autonomous 
systems of writer’s synergy. The complex-
ity of the synergistic study of the text lies 
in the fact that the scientist must change 
his thinking consciously, and not just sub-
stitute some terms for others. These stud-
ies describe how the writer’s synergy af-
fects the environment of literary dis-
course and the nature of fractality in the 
literary text in connection with different 
tempo-worlds.

In the formulation of our concept of 
synergetic translation, we base on a syner-
getic ideology. Modern scientists consider 

the methodology of synergetics as a man-
ifestation of positive heuristics. Accord-
ing to the modern concept synergetics is 
considered as a process of spontaneous 
formation of regular structures in systems 
that must be dissipative, that is, those that 
are capable of dissipating energy; open, 
that is, to be able to exchange energy and 
information with the environment; non-
linear, that is, to be able to change at the 
points of bifurcation, in which the system 
loses its stability.

In the studies of the concept of a har-
monious translation space, we base on the 
work of outstanding foreign scientists, 
including the interpretative theory of 
translation by M. Lederer. We support 
two aspects that are important for transla-
tion theory.

Firstly, comprehension does not deal 
with the perception of individual words 
that make up a text, but the perception of 
meanings, which are characterized by ex-
tralinguistic factors as an integral part.

Secondly, translation editing is not 
based on linguistic or grammatical con-
structions of the source text, but, on the 
contrary, is inextricably linked with the 
phenomenon of deverbalization, that is, 
abstraction from the verbal and gram-
matical content of the text.

Accordingly, we conclude that the 
general meaning of the text is not identi-
cal to the sum of the meanings of the in-
dividual words from which it consists. 
Therefore, we see the final goal of transla-
tion not in the choice of lexical and gram-
matical correspondences in the language 
of translation, but in the creation of se-
mantic equivalent statements.
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In terms of the prospects for further 
research in the field of linguistic synerget-
ics it makes sense to take into considera-
tion the fact, that the theory of «emer-
gentism» of a chaotic language system in 
contrast to the theory of «acquisition» of 
a language system has come into being 
recently, and therefore it is one of the 
most popular in the mainstream of inter-
disciplinary studies.
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In modern conditions, teaching the 
basics of communication, possession of 
verbal English is an urgent task in the 
field of training students of the linguistic 
faculty. There is no doubt that many 
graduates dream of finding work in pres-
tigious domestic and foreign companies. 
The high level of proficiency in general 
English and especially spoken English 
gives excellent chances to students of the 
Faculty of Foreign Languages   of Karakal-
pak State University to take a worthy 
place in a society and to establish them-
selves as a serious and valuable employee.

Thus, students of this faculty, having 
a course of English (Listening and speak-
ing) in their timetable, receive an excel-
lent opportunity to lay the foundations 
of their successful career back in high 
school. In this paper, we would like to 
highlight one of the issues in teaching 
Verbal English, namely, to consider some 
technologies when working with a film. 

Modern teaching of spoken English is 
impossible to imagine without the wide 
and active use of technical means. In this 
regard, we would like to consider how 
one can use cinema resources in the 
training of future specialists.

The teacher should take into account, 
first of all, the interests of the students, in 
order to increase their motivation and 
select those videos that best meet the 
needs for learning speaking and level of 
students’ linguistic training.

Among the advantages of using films 
in class is the fact that trainees can also 
see the actors, and not only hear how 
they are listening. Observation of the 
nonverbal characters, the surroundings, 
and the appearance of the interlocutors 
helps to understand the situation more 
quickly and with better quality. The dis-
advantages of using video in a lesson can 
be that trainees can treat viewing as 
watching TV, uncritically and relaxed. 

USE OF VIDEO MATERIALS IN THE ENGLISH LANGUAGE 
LESSON

Yu.Mamutova
teacher
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2nd year student  
Karakalpak State University, Uzbekistan

Key words: video materials, sounds, trainee, skills, teaching, Verbal English
Annotation: This article deals with some ways of using videos in teaching English, 

Video materials are widely recognized as a type of distance learning and they have an 
advantage over audio and printed information. However, anyone can also use them in-
class teaching. Such an innovative approach to teaching will engage students and encour-
age colleagues. The use of video in the classroom contributes to the effect of complicity and 
empathy with the characters, which in turn creates the real conditions of motivated com-
munication in class.
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Therefore, the teacher must adjust and 
prepare students so that they are actively 
involved, both in viewing and in the con-
tent of what is being viewed in the lan-
guage used.

When working with video materials, 
you can use the following types of tasks:

1. Play a silent video: the students and 
the teacher discuss what they see on the 
screen and how it helps them understand 
what is happening. Then they have to 
guess what the characters can really talk 
about. In conclusion, you can check how 
successful were the assumptions made.

2. Play the sound row of the plot by 
turning off the image. While listening to 
the plot, students should guess where the 
characters of the film are, what is hap-
pening around them, what they do, etc. 
After discussing the above questions, the 
teacher can turn on the video along with 
the sound; the group has the opportunity 
to check themselves.

3. Use freeze frame. The teacher 
presses the pause button and asks the 
students what may happen next. Stu-
dents need to predict further events and 
the language material that can be used in 
the plot.

4. Divide the group of students into 
2 subgroups. In the course of this assign-
ment, half of the group is seated facing 
the screen; the second is with its back to 
the screen. The first group describes the 
visual images for the second subgroup. 
[1, 74]

This course allows trainees not only 
to observe the use of lexical and gram-
matical material, but also to form an idea 
of   the various situations that arise in 

verbal communication. Each section of 
these manuals built systematically and 
includes the following types of tasks:

1. Briefing. At this stage, trainees 
delve into the specific situation, the main 
issues, and the main vocabulary of the 
film to be viewed. There may be articles, 
web pages, advertisements, emails, etc., 
i.e. those materials that help to under-
stand the essence of the problem.

2. Talking points. Students should 
express their point of view on the verbal 
issues under consideration.

3. Video on. This type of work pres-
ents assignments that help students un-
derstand the language and content of the 
film.

4. Character assessment. Trainees 
should assess the characters of the film, 
relationships, verbal communication 
shown in the video.

5. Video vocabulary implies a more 
detailed analysis of the vocabulary from 
the film and active work with it, with the 
indispensable conclusion of it to the 
speech of the trainee.

6. Verbal assignment enables students 
to play role-playing games based on the 
watched movie. At the same time, train-
ees have the opportunity to practice such 
basic verbal skills as negotiation, presen-
tations, verbal meetings, etc. [2, 58]

In conclusion, we would like to say 
that the use of video materials in class 
allows us to solve a number of learning 
tasks, such as mastering verbal commu-
nication lexical material and speaking 
skills, without which it is impossible to 
imagine verbal communication and a 
successful career.
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The result of independence the atti-
tude for the humanity and activity of 
Amir Temur is changed, it may be possi-
ble to say about him. There are published 
brochures, scientific-popular articles 
about him. But they are almost nothing. 
The researches about him and history of 
his government should be created. There 
are important role of Amir Temur and his 
statement the political relationship among 
neighbor countries in our country. Nowa-
days, the political fair way of Amir Temur 
is almost saved among not only Uzbeki-
stan, but also whole world. The relation-
ship of commercial and ambassadorial 
sides have developed for Amir Temur’s 
age.

As the result of independence the 
spiritual heritage has restored in our 
country. For instance the revered name 
of our great ancestor Amir Temur has 
memorialized. The 660th anniversary of 
Amir Temur was celebrated by YUNES-
KO that is organization of education and 
science of UN in 1996. The monuments 
of Amir Temur have been built in Tash-
kent, Samarkand, Shakhrisabz. Actually, 

it is possible to remember the speech of 
first president of Uzbekistan Islam Kari-
mov: “Who wants to know about the 
force and limitless possibility of uzbek 
nation, should remember the image of 
Amir Temur”1. Amir Temur was born as 
a spiritual fate of nation. He did steady 
development as science and culture, 
builderness nd creativeness. In these 
days, most of them are being learnt. As 
the result, each historian and politician 
should pay attention for the political way 
of Amir Temur. In the work of famous 
scientist Ibrohim Muminov named after 
“The role and place of Amir Temur in 
the history of Central Asia” was written 
the activities of Amir Temur should be 
learnt as to divide into two periods- to 
create new independent country in 
Turan and the period of the defeat to 
foreign countries”2. Amir Temur kept in 
contact with most neighbor countries, in 
order to develop the country. It should 
emphasized that all of his works were 

1  Каримов И. Ватан саждагоҳ каби муқаддас – 
Т.: «Ўзбекистон», 1995. 114-б.
2  Mo‘minov I. Amir Temurning O‘rta Osiyoda 
tutgan o‘rni va roli – T.: “Fan”, 1993. 7- b.

THE PLACE OF AMIR TEMUR IN THE POLITICAL 
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Amir Temur gave spiritual and material heritage for generations. Amir Temur invited 

workers and astrologers from Bagdad and Sheroz during to build of Oksaroy. The 
political fair way of Amir Temur is almost saved among not only Uzbekistan, but also 
whole world.
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based on Islam religion. The letter of 
Amir Temur which was sent to the king 
of France Karl VI was written about no-
tifying about great works. Amir Temur 
was so prudent during to choose ambas-
sadors. There were given such serious 
works for only very confidential and 
clever person.  The European re-
searchers also have learnt the diplomacy 
of Amir Temur. Especially, Russian colo-
nel Ivanin deeply analyzed about the ac-
tivities of Amir Temur in his work that is 
called: “Two great colonels: Chingizkhan 
and Amir Temur”. “He pointed out the 
military actions of Amir Temur: Amir 
Temur was protector for travelers, trades 
and caravans too. Because they gave 
more information about political, social 
and cultural situations of another coun-
tries. Amir Temur said: “If it can be 
achieved for goals with policy, using the 
weapon is wrong. First of all, it is impor-
tant to find information about the ways 
of using weapon, mood of force and 
others”3. The Western European and 
Russian countries also have search the 
military skill of Amir Temur. In the past 
times, special curses were organized for 

3  Temur tuzuklari// Forschadan A. Sag‘uniy va H. 
Karamatov tarjimasi, B. Ahmedov tahriri ostida/ – 
T.: Nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991. 144- b.

militaries, they were taught about the 
military skill of Amir Temur”4.

One of the Russian writer Y.Brezikov 
wrote about the humanity of Amir Temur 
in his work named after “Great Temurlan”. 
In this work was given as information: 
“Amir Temur invited workers and astrolo-
gers from Bagdad and Sheroz during to 
build of Oksaroy. He discussed with 
builders and said own images. Amir 
Temur was the first ruler in the world 
who divided civil servants into categories. 
He said that about this action: “I made the 
rules of countries according to these 
12 categories”5. The rules of Amir Temur 
have played important role in his govern-
ment. Y. Brezikov mentioned that Amir 
Temur was great politician, clever learned. 
The period of Amir Temur has important 
place in the history of uzbek government. 
The power of the government of Amir 
Temur has been recognized by foreign 
countries that from Europa till China. 
Amir Temur gave spiritual and material 
heritage for generations. It is sacred duty 
of uzbek youth to pay attention his ad-
vices and to continue his great works.
4  Ivanin. “Ikki buyuk sarkarda: Chingizxon va 
Amir Temur” – T.: “Xazina”, 1994. 357-358 b.
5  Temur tuzuklari// Forschadan A. Sag‘uniy va H. 
Karamatov tarjimasi, B. Ahmedov tahriri ostida/ – 
T.: Nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991. 144- b.
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Uzbekistan is the richest in architec-
tural monuments of the country of Cen-
tral Asia. They are an integral part of the 
history and culture of a people, a signifi-
cant part of its immovable material heri-
tage. In order to preserve this heritage, we 
must study their history and architectural 
features, and maintain monuments with 
proper conservation and restoration 
methods. The relevance of these issues is 
now increasing, in connection with the 
program of the Government of Uzbeki-
stan on the enhanced development of 
tourism in the country. As monuments of 
architecture, these are not only objects of 
cultural heritage, but also the main ob-
jects of cultural and historical tourism, 
contributing to the development of the 
country’s economy.

Among the famous historical cities of 
Uzbekistan, Tashkent has a special place, 
now the capital and one of the largest cit-
ies in Central Asia, where tourists arrive 

and where many tourist routes around the 
Republic begin. The first information 
about Tashkent as a city settlement is con-
tained in the ancient Oriental chronicles 
of the 2nd century. BC. In Chinese sourc-
es, he was called Yuni. Tashkent received 
significant development under Chaga-
tays, in the XIII century it became the 
administrative center of the Tashkent oa-
sis1, and then in the XVI century under 
the ruler Yunus Khan, the territory ex-
panded significantly. In many sources, it 
is mentioned under various names like 
Shash, Chach, Binkat, etc

Memorial and cult complexes were 
formed on the territory of Tashkent since 
ancient times. Among them, Ziarathokh 
(holy place of worship) was distinguished 
by its originality, which was developed at 
the grave of the Sufi Sheikh Hovendi 
Takhura. The complex is located in the 
old-city part of Tashkent in the center of 
the former Shaykhantur dakh (district). 

COMPLEX SHEIKH KHOVENDI TOKHOOR:  
HISTORY AND PERIODS OF RESTORATION

Mukhtorova Dilrabo Akhror kizi
1 course master student National Institute of Fine Art and Design named after 
Kamoliddin Bekhzod Faculty Theory and practic Art history Uzbekistan Tashkent

Annotation
The following article written about architectural complex of Sheikh Khovendi Tokhoor 
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a) Brief information about Sheikh Khovendi Tokhoor’s life path and his influence to 

overall life style of humanity;
b) The periods of restoration and changing architectural space in the complex.
c) And the role of complex today
Keywords: Sheikh Hovendi Tahur, Kaldyrgachbiy, mausoleum, restoration, 

Tashkent, Ziaratkhan, Order of Naqshbandi, dakha. Mahalla, chartak-darvazakhana, 
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The territory of the complex is now en-
closed in the space between two parallel 
large streets of Navai and Kadiri. The 
main access to the monument is from its 
south side, i.e. from the side of Navai 
street.

The ensemble has survived to this day 
with significant losses both of a number 
of large architectural and construction 
volumes, and most of the historically es-
tablished planning structure. The two-
chamber mausoleum of the Sheikh sur-
vived from the complex, the later build-
ings  – the Kaldirg-biya mausoleum by 
researchers’ dates from the second half of 
the 15th century2, with the memorial 
mosque built nearby and the mausoleum 
of Yunus Khan Mogolistan, dating from 
the second half of the 15th century. At 
one time, this complex was also very pic-
turesque, there were centuries-old 
chenars, hauz-ponds filled with water, 
abundant greenery, mosques, teahouses 
and an adjoining ancient cemetery.

Before the revolution, the buildings of 
Sheykhantaur were the seat of the clergy, 
dervish services, etc. In the recent past, 
large-scale modern construction was car-
ried out in the area of   the architectural 
environment of the monument. As a re-
sult, the preserved architectural volumes 
of the ensemble now coexist with massive, 
closely placed reinforced concrete struc-
tures of large institutions, factory work-
shops, educational institutions, and ob-
jects of trade and consumer services that 
contradicted their medieval artistic ap-
pearance.

The formation in this ancient part of 
Tashkent of this monument and its name 

is associated with the name of the famous 
religious enlightener, a major representa-
tive of the Naqshbandi order of the four-
teenth century, Sheikh Khovendi Takhur. 
In popularly spoken language, the en-
semble is called Shakhantovur-Buva, 
where the word Buva corresponds to such 
a concept as patron, holy mentor Shaykh 
Khovendi Takhur from the mountain vil-
lage of Bogustan (now the village of the 
same name in the Bustanlik district of the 
Tashkent region), once arrived in Tash-
kent, lived in This part of the city, accord-
ing to legends, built a khanaka here, 
where he was engaged in the activities of 
religious enlightenment, and after his 
death was buried here. This is also evi-
denced by written sources relating to the 
history of the addition of the monument. 
According to sources, Sheikh Khovandi 
Takhur, who died in 756AH (1355), was 
buried in this area of   old Tashkent.

Later, a large cemetery of old Tash-
kent, which spontaneously arose around 
this revered mausoleum among the peo-
ple and one of the largest administrative 
units of the city– dakh XVIII-XIX centu-
ries, began to be named after him.

Over time, the burial place of Sheikh 
Khovendi Takhur acquired the value of a 
widely revered social and cult object. On 
its territory, folk festivals began to be held 
with fairs and religious holidays. Over 
time, new madrasas, memorial and cult 
constructions were built– makbar, 
mosques, khanaka, as well as public build-
ings– commercial buildings, hauzi ponds, 
etc.

As a result, from the sixteenth century 
and until the beginning of the twentieth 
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century, dozens of various architectural 
structures appeared at the Sheikh’s burial. 
This place plays an important role in the 
history of the city, connecting us with the 
era of the Temurids5.

To strengthen the influence and power 
in the suburbs (until the XV the ensemble 
was located behind Shahristan), the mau-
soleum of Sheikh Khovendi Takhur was 
built, who was the uncle of the adviser 
and spiritual mentor of the Temurid rul-
ers of Sheikh Ubaydullah Khoja Akhrar, 
head of the Naqshbandi Order. Since that 
time, this holy place has become particu-
larly popular among residents of Tash-
kent. Formed unique architectural com-
plex, characterized by grandeur and at-
tractiveness. It also included an ancient 
cemetery that has existed here for more 
than 600years. As noted, in stages, the 
complex included several religiously re-
vered people’s religious buildings of mau-
soleums, mosques, and madrasahs with a 
minaret; besides, under the ancient there 
were trading rows and various commer-
cial buildings.

Before the revolution, this place served 
for solemn prayers and amusements as-
sociated with the two Muslim holidays 
Khayit-Bayram. Here, on a weekly basis 
on Thursdays, dervishes gathered for a 
special night service (jahr), which lasted 
from 9o’clock in the evening to 5o’clock in 
the morning. Spring on Fridays from 
early morning in Sheykhantaur there 
were fights of partridges and quails, gath-
ering a large number of participants and 
spectators. Every day, pilgrims worshiped 
(ziārat) to various mazars.

The main entrance to the ensemble 

was previously located on the side of 
Tashkent city– now Navai street, 7meters 
wide, which was once the main street of 
the city. It differed livability and beauty, 
appearance, was illuminated from two 
sides by lanterns. Since 1893it is called 
Sheykhantaur street. For the first time in 
the city, a tram line– a horse tram (horse 
tram) was built on this highway, and in 
1912a tram using electricity was started5.

During the reconstruction of the city 
in the pre-war years, with the expansion 
of Tashkent Street, the monumental Dar-
vazakhana leading to the complex, as well 
as the one-story Ishankula datkha ma-
drasah, built under the son of Beclarbek, 
the former Kokand governor of Tashkent, 
were demolished.

This madrasah was built in the late 
1940s in the building for a long time 
housed a film studio.

Destroyed in the 1950s. Entrance to 
the ensemble was from the side of Tash-
kent street, through the entrance portal, 
designed in the form of a domed chortak– 
darvazahana structure, which was built in 
1892by the Tashkent master of mouth 
Abdurahim, son of usto Abdullah. The 
entrance gate was very peculiar and in it-
self was an expressive architectural monu-
ment of the old city.

The surviving mausoleum of Sheikh 
Khovendi Takhur is located east of the 
axis of the mausoleum of Yunuskhan and 
the lost Darvazahana. Sheikh died in the 
middle of the XIV century, and at the end 
of the XV century, a two-domed mauso-
leum was erected over his burial, unfortu-
nately, he did not keep the interior decor 
to this day. Several stages of restoration 
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work were carried out in the mausoleum. 
As the results of many years of research, 
archaeological excavations and written 
sources of the XVI century, it was built on 
a previously existing foundation. This was 
written in his research papers by many 
scientists. Architect Mamyshev: “Histori-
cal sources of the 16th century testify to 
the existence of a more ancient, different 
mausoleum of Sheikh Khovendi Takhur, 
which is confirmed by the discovery of 
ancient foundations under the existing 
mausoleum.” Archaeologist Ahrarov: 
“This complex (Shaykhantaur) finally 
took shape in the 19th century. His earli-
est buildings are Chillia-khona (15th cen-
tury), built according to the legend of 
Khodzha-Ahrar, the mausoleum over the 
grave of Sheikhantaur (retaining its plan 
and main architectural forms from the 
15th century). In 20years of the twentieth 
century, Chilliakhana was demolished 
along with other buildings.”

The first room– Ziarathana has a two-
domed ceiling. The inner dome of the 
spheroconic shape, with a high boom, is 
made in two bricks, with a ring wall with 
a slope. The outer dome is located above 
the inner dome and is supported by a 
12-sided square with the transition to an 
8-sided one. The walls to the level of the 
toes are made of burnt square brick on a 
clay mortar, the arch and the dome of a 
brick of the same size with a ganch mor-
tar. In the northwestern corner of Ziarat-
khana there is a large rectangular tomb-
stone of Sheikh Khovendi Takhur, the 
fossilized remains of a myrtle tree are 
preserved, indicating that previously 
there was a modest open cemetery.

Restoration work was carried out sev-
eral times as evidenced by the materials of 
the archives. 1946and 1966a number of 
architectural sites of the complex suffered 
during the earthquake. The Aurat Mosque 
(female mosque) was destroyed in the 
1966earthquake. Until 1980, complex 
studies were not conducted on the com-
plex. According to the technical act of 
1969, the degree of loss of the original 
appearance was 60%. “There are currently 
vertical cracks in the corners of the niches 
in the room. The floor is raised by 30cm 
relative to the mark in the portal niche. “ 
In 1981, designed by architect A.G. Yahy-
ayev was restored interior decoration of 
the monument. During the period of in-
dependence– the last time the restoration 
work was carried out in 1999, 2013and in 
November 2017. The domes in the mau-
soleum of Sheikh Khovendi Takhur and 
Kaldirgachbiy were restored... In Novem-
ber of the past 2017, the dome was re-
stored in the complex of the mausoleum 
of Sheikh Khovendi Takhur.

One of the surviving monuments be-
longing to the group of architectural 
complex Sheykhantaur in Tashkent is the 
mausoleum of Kaldirchbiy. It is located 
north of the Sheikhantaur mausoleum 
and once contacted him through the Au-
rat mosque, built in the nineteenth cen-
tury.

There is a notion that the “Leader of 
the Karluk” (the Karluk is one of the 
tribes of the Turkic peoples) Hazrat-Mir 
had its own tent. In this tent, the nest 
swallow “Kaldyrgach”. After the death of 
Khazret-Mir, he was buried at this place 
and in honor of the swallow who lived in 
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his tent, the mausoleum built over his 
grave was called the Kaldyrgach-biy mau-
soleum. The monument has been repeat-
edly carried out archaeological research 
and restoration work. The last archaeologi-
cal work of the last century was carried out 
in 1972. During them it was revealed that 
three men and two women were buried in 
the crypt of the Kaldyrgach-biy mausole-
um. During the excavations, several ce-
ramic vessels were also found. They had a 
floral ornament. Many of them were char-
acteristic of the ceramics of Samarkand of 
the fifteenth century, Tashkent of the four-
teenth and fifteenth centuries, and the 
Fergana valley of the fourteenth and six-
teenth centuries, which helped scientists 
determine the dating of the monument. As 
it is written in Novikov’s expert opinion in 
1972: “According to the expert opinion, the 
design scheme of the dome does not cor-
respond to the actual operation of the 
structures”. The last restoration works in 
the Kaldyrgach-biy mausoleum were car-
ried out in 2003.
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Зв’язки з громадськістю в сучасно-
му світі відіграють одну з провідних 
ролей в діяльності національної полі-
ції. Відділ зв’язків з громадськістю 
УНП виступає головним джерелом ін-
формації про результати роботи пра-
воохоронних органів з охороні право-
порядку, який формує громадську 
думку в Україні. Крім того, це механізм 
зворотного зв’язку співробітників 
правоохоронних органів з населенням.

Традиційно в країні до співробіт-
ників правоохоронної сфери склалося 
двояке ставлення: з одного боку, це 

люди, які мали б забезпечити право-
порядок в країні, захищати права і 
свободи громадян і завжди бути на 
сторожі закону; з іншого  – їх автори-
тет був підірваний і часто люди не хо-
чуть звертатися за допомогою, так як 
віри в те, що допомога буде своєчасно 
надана, просто немає. На сьогоднішній 
день цей негативний відбиток, накла-
дений на органи внутрішніх справ, 
пов’язаний зі «вседозволеністю» лю-
дей в погонах, перевищення і зловжи-
вання посадовими повноваженнями, 
які формують громадську думку і по-

COMMUNITY POLICING ЯК НОВА КОМУНІКАЦІЙНА 
МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІЦІЇ
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ширюють її на всю систему правоохо-
ронних органів в цілому.

Враховуючи законодавчі зміни, 
стає очевидно, що старий стиль діяль-
ності правоохоронних органів більше 
не в змозі вирішити проблеми громад-
ського порядку і безпеки в сучасному 
суспільстві.

Важливо змінити стереотип, тому 
що від співпраці нової поліції із сус-
пільством залежать результати роботи.

Опитування серед населення вия-
вило, що показники довіри до органів 
правопорядку в Україні досить низькі. 
Тож очевидна криза довіри правоохо-
ронній системі.

У зв’язку із цим виникає необхід-
ність переходу до “community policing” 
-концепції поліцейської діяльності, в 
якій особливу увагу приділено запобі-
ганню злочинам (превентивним захо-
дам) та процесу вирішення проблем у 
взаємодії з населенням[2].

У світлі реформ, які мають місце в 
Україні, “community policing” є надзви-
чайно актуальною та важливою те-
мою, розвиток і реалізація якої пози-
тивно позначиться на усіх сферах жит-
тя суспільства. Законом України «Про 
Національну поліцію» визначено необ-
хідність встановлення виключно парт-
нерських засад взаємодії поліції і на-
селення. Зокрема, розділ «Громадський 
контроль Національної поліції» перед-
бачає: звіт про поліцейську діяльність; 
прийняття резолюції недовіри керів-
никам органів поліції; взаємодію між 
керівниками територіальних органів 
поліції та представниками органів міс-
цевого самоврядування [1].

Також цим розділом визначено, що 
поліція взаємодіє з громадськістю 
шляхом підготовки та виконання 
спільних проектів, програм та заходів 
для задоволення потреб населення та 
покращення ефективності виконання 
поліцією покладених на неї завдань[1]. 
Концепція «community policing» пе-
редбачає постійний діалог між органа-
ми та окремими представниками по-
ліції і громадянами. Методи поліцей-
ської діяльності, орієнтованої на гро-
маду, використовуються в усьому світі, 
однак немає єдиного трактування по-
няття «community policing». Різниця у 
сприйнятті значення «community 
policing» залежить від особливостей 
кожного окремого суспільства. При 
цьому саме ЗМК утворюють продук-
тивний механізм для спілкування з ін-
шими учасниками “community 
policing”. Вони сприяють оприлюднен-
ню гострих суспільних проблем, ак-
центують увагу на порушенні прав лю-
дини, репрезентують корисні в аспекті 
безпеки практики та дискурси, зокре-
ма, представляють відповідні послуги 
державних чи громадських установ, 
коментують нові законодавчі норми, 
що можуть бути застосовані у право-
охоронній діяльності. Крім того, ЗМК 
можуть чинити істотний вплив на сус-
пільне сприйняття поліції, працювати 
з її іміджем та репутацією, створювати 
морально-етичні дискурси щодо про-
блем злочинності та віктимної пове-
дінки громадян.

Також дана концепція реалізується 
як організаційна стратегія, що перед-
бачає взаємодію із суспільством у про-
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філактиці та протидії злочинності, по-
доланні страху перед нею, налагоджен-
ні гармонійних стосунків усередині 
громад регіону. Важливим принципом 
у роботі комунальної поліції стає та-
кож урахування специфіки регіону та 
проблем територіальних громад.

Термін “community policing” трак-
тується по-різному  – і як «дільнична 
робота поліції», і як «наближена полі-
ція», і як «поліція на службі суспіль-
ства»[2]. Але найкраще термін 
“community policing” можна поясніти 
на прикладі проекту щодо створення 
поліцейської станції у місті Зелено-
дольську Дніпропетровської області.

При здійсненні проекту враховува-
лися положення державної концепції 
щодо забезпечення охорони публічної 
безпеки та порядку на території окре-
мих населених пунктів держави, згідно 
з якою правоохоронні функції покла-
даються на окремі поліцейські станції, 
що підпорядковуються територіально-
му органу поліції та діють у тісній вза-
ємодії з органами державної влади та 
місцевого самоврядування.

Основними завданнями, що стави-
лися перед поліцейською станцією, 
були: максимальне наближення її ді-
яльності до населення, врахування 
його думки й очікувань щодо безпеки; 
тісна співпраця з керівництвом органу 
місцевого самоврядування, підпри-
ємств та організацій; своєчасне вияв-
лення та вирішення проблемних пи-
тань у профілактиці та протидії зло-
чинності на території обслуговування; 
подолання відчуття беззахисності пе-
ред криміналітетом у різних прошар-

ків населення громади, надання сервіс-
них послуг громадянам.

На подальших етапах створення 
поліцейської станції планувалося мак-
симальне залучення до охорони пра-
вопорядку на території громади насе-
лення шляхом створення громадських 
формувань з охорони громадського 
порядку та запровадження системи 
«сусідського контролю». Вона перед-
бачає громадський моніторинг про-
блемних зон місцевості, розподілених 
між «сусідами», і повідомлення про 
небезпеку в поліцію.

Мінімальна кількість поліцейських 
на станції, які залучалися до охорони 
публічної безпеки і порядку на терито-
рії громади, мала компенсуватися за-
лученням громадськості до патрулю-
вання вулиць та інших громадських 
місць, виявлення та інформування пра-
воохоронців про факти порушення по-
рядку. Передбачалося також, що «па-
трульні» з числа мешканців громади 
будуть залучатися до документування 
протиправних дій окремих громадян, 
розгляду справ в органах поліції, судах 
та адміністративній комісії виконкому, 
а також поширенню серед населення 
громади інформації про заходи, вжиті 
відносно правопорушників.

З метою налагодження партнер-
ських стосунків між поліцією та гро-
мадою було запропоновано низку ко-
мунікаційних каналів і форм, які б 
сприяли діалогу між ними. Треба за-
значити, що від початку реформуван-
ня міліції і до моменту відкриття по-
ліцейської станції у Зеленодольську 
майже не здійснювалося поліціюван-
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ня, тому у мешканців сформувалося 
уявлення про відсутність «чинника 
порядку» на вулицях; підвищення 
якості життя вони жодним чином не 
пов’язували із правоохоронною діяль-
ністю. Тому метою проекту було кори-
гування стереотипів, створення уяв-
лення про доступність поліції, ство-
рення механізму спільної відповідаль-
ності за безпеку у громаді.

Кількісно-якісне вимірювання гро-
мадської думки дозволило отримати 
уявлення про базовий рівень ставлен-
ня мешканців Зеленодольська до полі-
ції та визначити місця, які потребува-
ли щонайшвидшого опрацювання від-
повідно до теорії «розбитих вікон». 
Таким чином, у підґрунтя роботи по-
ліцейської станції було покладено про-
блемно-орієнтований підхід, який 
зобов’язав дільничих реагувати саме 
на визначені громадою проблеми та 
потреби.

Важливим напрямком роботи було 
визнано постійне підтримання зв’язку 
із різними групами громади у формі 
зустрічей, на яких вирішувалися на-
гальні питання, що перебували у сфері 
компетенції поліції. Такий підхід є 
важливим для реалізації ідеї грома-
дянського суспільства, відповідно до 
якої цінним визнається різноманіття 
громадських потреб та очікувань.

У публічних місцях міста було вста-
новлено «скриньки довіри», які дозво-
ляли представникам громади зверта-
тися до поліції на умовах анонімності. 
Характерно, що у таких скриньках 
мешканці залишали не лише пропози-
ції, а й листи подяки. Поліцейськими 

станції було налагоджено спільне із 
представниками громадських 
об’єднань патрулювання вулиць. На 
сайті Зеленодольської міської ради 
було створено інтерактивне вікно для 
постійної комунікації громадян із по-
ліцією, надання їм можливості подава-
ти заяви і повідомлення про вчинені 
правопорушення як у закритому, так і 
у відкритому режимі, а також для про-
ведення постійних соціологічних опи-
тувань щодо криміногенних проблем 
та загроз у місті. З метою впроваджен-
ня правової культури було організова-
но періодичні зустрічі поліцейських з 
представниками громади у трудових 
колективах та організаціях. Дільничі 
також мали ефірний час на місцевому 
телебаченні. Ми виходили з того, що 
«функціонування поліції як органу пу-
блічної служби пов’язане з її роллю 
установи, до якої може звертатися на-
селення, і доступність поліції є в цьому 
відношенні одним з найважливіших 
елементів»[3]. Скорочення дистанції 
між поліцією та громадою у даному 
випадку сприяло розв’язанню репута-
ційних завдань та налагодженню парт-
нерських стосунків.

Таким чином, наведений проект 
був реалізований на засадах моделі 
“community policing”, якою передбача-
ється інтеграція поліції у громадян-
ське суспільство. Важливими елемен-
тами цієї моделі є партнерські стосун-
ки громадян та правоохоронців, ство-
рення механізмів спільної 
відповідальності за безпеку та якість 
життя у громаді, впровадження ін-
струментарію громадського контролю 



 41 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #11

за діяльністю поліції. Особливу роль 
при цьому відіграє також мас-медійний 
чинник, оскільки саме ЗМІ завдяки 
значному аудиторному охопленню і 
впливовості на громадську думку 
здатні чинити зміни у свідомості лю-
дей і впроваджувати прогресивні фор-
ми взаємодії у громадянському сус-
пільстві.

Подальший розвиток поліції відпо-
відно до концепції реформування пра-
воохоронної системи відбуватиметься 
шляхом зміни акцентів із карально-
репресивного до сервісного поліцію-
вання, метою якого є гармонізація 
міжлюдських стосунків у громадах, со-
ціалізація поліції, покращення якості 
життя за участю закладів та установ, 
відповідальних за безпеку у регіоні.   
Процес реформування поліцейської 
діяльності передбачає такі напрями, як 

розвиток стратегій попередження зло-
чинів засобами громади, розвиток ло-
калізованих командних структур, 
створення систем місцевої відпові-
дальності за безпеку тощо. При цьому 
роль місцевих органів влади як парт-
нерів у реалізації програм з безпеки 
регіону є визначальною.
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Бурхливий розвиток туризму в на-
шій країні в останнє десятиліття при-
звів до появи великої кількості турис-
тичних підприємств і виникнення 
ринку туристичних послуг. Останнім 
часом кількість українських туристів, 
які скористалися послугами туристич-
них підприємств, вимірюється мільйо-
нами людей. Суттєво розширилась ге-
ографія туристського відпочинку, яка 
охоплює практично всі основні центри 
світового туризму.

Україна має об’єктивні передумови, 
щоб стати однією з розвинених турис-
тичних країн світу. Саме туризм здат-
ний подолати розбіжності в розвитку 
окремих регіонів країни, які значно 
посилилися останнім часом. Розши-
рення ділових і культурних зв’язків 
нашої країни зі світом сприяє збіль-
шенню контактів між підприємствами 
та зростанню кількості іноземних і ві-
тчизняних туристів, які прибувають в 
окремі регіони України [1].

Проаналізуємо основні показники 
відвідування України іноземними ту-

ристами та виїзду громадян України за 
кордон (рис. 1).

За даними Адміністрації Державної 
прикордонної служби за 2017  рік виї-
хало за кордон 26,4  млн. українських 
громадян, що на 7,2 % більше, ніж у 
2016  році та на 14,09 % більше ніж у 
2015 році.

Запровадження безвізу з країнами 
ЄС вплинуло на збільшення в  
2017  році потоку українців до країн 
Європейського Союзу, зокрема, до Ні-
меччини (на 24,7%), Румунії (на 21,9%) 
та Угорщини (на 7,8%). Крім того, 
зростання потоку подорожуючих 
українських туристів спостерігається 
до Єгипту (на 75,5%) та Туреччини (на 
27,3%). Водночас, зазнали незначного 
скорочення чисельність українських 
туристів, що відвідували Словаччину 
(на 3,5%) та Польщу (на 1,2%) [2].

У 2017  році Україну відвідало 
14,4 млн. іноземних туристів, що на 6 
% більше, ніж в 2016 році та на 11,91 % 
більше ніж у 2015році. У 2017  році 
країнами-лідерами по числу іноземних 
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громадян, які прибули до України є: 
Молдова, Білорусь, Росія, Польща, 
Угорщина, Румунія, Словаччина, 
Туреччина, Ізраїль та Німеччина. 
Порівняно з 2016  роком значно 
збільшився потік іноземних туристів з 
Білорусі (на 49,5%), Туреччини (на 
33,3%), Німеччини (на 22,5%) та 
Ізраїлю (на 20,2%). Водночас, 
зменшилась чисельність туристів, що 
прибули до України з Угорщини (на 
16,6%), Словаччини (на 10,8%), Польщі 
(на 4,2%) та Росії (на 1,4%) [2].  

Вирішення проблем розвитку ту-
ризму на сучасному етапі господарю-
вання є одним з важливих напрямків 
теоретичних і прикладних дослі-
джень. Умови, при яких в даний час 
розвивається туристичний бізнес 
країни, відзначені необхідністю доко-
рінного реформування всієї системи 
туристського обслуговування. При 
цьому особливого значення набува-
ють питання вдосконалення управ-
ління розвитком туристичного госпо-
дарства, особливо в регіонах, які ма-
ють багатий потенціал рекреаційних 

ресурсів, але в силу ряду об’єктивних 
і суб’єктивних причин, не отримали 
належного розвитку. Дослідження в 
цій області показали, що туризм може 
стати галуззю територіальної спеціа-
лізації, але для цього потрібна активі-
зація інвестиційного процесу в цю 
галузь і підвищення стабільності по-
літичної ситуації в Україні [3].

Отже, в даний час ринок україн-
ського туризму розвивається вкрай 
нерівномірно. Обсяг виїзного туриз-
му переважає над обсягами в’їзного 
і внутрішнього туризму. Незважаю-
чи на пріоритет розвитку внутріш-
нього, в’їзного та соціального ту-
ризму, в країні найбільш активно 
функціонує все-таки ринок виїзного 
туризму. Це означає, що переважає 
не тільки виїзд туристів над в’їздом, 
а й вивезення за кордон грошей над 
їх надходженням в національну еко-
номіку. Такий негативний баланс 
несприятливо позначається на еко-
номіці країни. Хоча в Україні існу-
ють всі передумови для розвитку 
туризму: історичні, географічні, 

Рис. 1. Основні показники відвідування України іноземними туристами та виїзду гро-
мадян України за кордон у 2015-2017 рр.
Джерело: складено авторами на основі даних [2]
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природні, економічні, соціально-де-
мографічні. Тому на всіх рівнях 
управління необхідно усувати про-
блеми, які сповільнюють розвиток 
туризму в Україні.
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Діяльність підприємств харчуван-
ня нерозривно пов’язана з процесом 
туристичного обслуговування. Закла-
ди ресторанного господарства станов-
лять окремий сегмент індустрії туриз-
му, а їхні послуги є невід’ємною скла-
довою обслуговування туристів на всіх 
етапах туристичної подорожі [1].

Вивчення специфіки функціону-
вання підприємств харчування, надан-
ня ними комплексу послуг, виявлення 
особливостей їх розвитку стало пред-
метом дослідження багатьох україн-
ських вчених, які присвятили даним 
питанням власні наукові розробки [2; 
3; 4; 5; 6; 7]. Проте виявлення тенден-
цій розвитку того чи іншого типу за-
кладів ресторанного господарства є 
процесом, який потребує постійної 
уваги, особливо в умовах сьогодення.

Основною послугою підприємств 
харчування є виготовлення кулінарної 
продукції та організація подачі її 
клієнтові.

За видами економічної діяльності 
заклади ресторанного господарства 
поділяються на:

• заклади, які здійснюють продаж їжі 
і напоїв, як правило, призначених для 
споживання на місці з показом розва-
жальних вистав або без них: рестора-
ни (зокрема: ресторани-бари); кафе 
(зокрема: кав’ярні, кафе-бари, кафе-
пекарні, чайні салони); кафетерії та 
закусочні (шинки);

• заклади, які здійснюють продаж на-
поїв і страв до них, як правило, при-
значених для споживання на місці, з 
показом розважальних вистав або без 
них: бари (зокрема: нічні клуби, пивні 
зали);

• заклади, в яких здійснюється про-
даж їжі і напоїв, переважно за зниже-
ними цінами, для споживачів, 
об’єднаних за професійними ознаками 
(їдальні та буфети);

• заклади, які постачають їжу, при-
готовлену централізовано, для спожи-
вання в інших місцях: фабрики-заготі-
вельні; фабрики-кухні; домові кухні; 
ресторани за спеціальними замовлен-
нями (кейтеринг) [2].

Таким чином, кафе визнані одним 
із типів закладів ресторанного госпо-
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дарства, призначених для реалізації 
їжі та напоїв з наданням послуг у місці 
їх продажу. За ДСТУ 4281:2004, кафе – 
це заклад ресторанного господарства 
із широким асортиментом страв не-
складного готування, кондитерських 
виробів і напоїв, в якому застосовують 
самообслуговування або обслугову-
вання офіціантами.

Варто зазначити, що в Україні най-
більш масовою є група закладів «їдаль-
ні та інші об’єкти харчування», на яку 
доводиться 46%. Питома вага рестора-
нів оцінюється у 7%, барів  – 10%. А 
кожне третє підприємство оформлено 
як кафе (37%). Таким чином, кафе є од-
ним із найбільш привабливих форма-
тів закладів харчування як для бізнес-
менів, так і для споживачів.

В українському ресторанному біз-
несі впродовж останніх років спостері-
галися негативні тенденції:

• закриття закладів харчування через 
банкрутство, що торкнулось не тільки 
незалежних підприємств, але й окре-
мих потужних мереж;

• зниження обсягів продажів в дола-
ровому еквіваленті у зв’язку із падін-
ням платоспроможного попиту насе-
лення та скороченням загальної кіль-
кості клієнтів у всіх сегментах відвіду-
вачів;

• подорожчання через девальвацію 
гривні продуктів харчування і напоїв;

• збільшення розміру орендної пла-
ти, розмір якої фіксується у доларово-
му еквіваленті;

• скорочення штату співробітників 
(особливо офіціантів) та зміна режиму 
їх роботи тощо [7].

Проте аналітики ринку послуг хар-
чування надають позитивні прогнози 
на найближчу перспективу та вислов-
люють думки про основні тренди, які 
будуть затребувані. Підсумовуючи їх 
думки, можна зробити висновок, що 
подальший розвиток мають отримати 
ті кафе, які будуть:

• активно користуватися демокра-
тичним форматом організації бізнесу, 
ознаками якого є недорога смачна їжа 
із локальних продуктів та нетривіаль-
них сполучень етнічних інгредієнтів;

• працювати у форматі «take away», 
тобто забезпечувати можливість 
швидкого отримання їжі у зручній 
упаковці та гарантувати постійно ви-
соку якість страв, враховуючи потуж-
ний попит;

• створювати прості та зрозумілі спо-
живачам страви, в кожній із яких увага 
має фокусуватися на смаку конкретно-
го продукту, не перенасичуючи його 
спеціями, прянощами та незвичними 
технологіями приготування;

• використовувати більш прості та 
натуральні методи приготування 
страв по старовинних рецептах;

• впроваджувати в меню численні 
страви із овочів, слідуючи за модною 
тенденцією до здорового способу життя;

• підтримувати автентичність продук-
ції місцевих виробників напоїв, створе-
них по старовинним рецептурам;

• пропонувати дієтичне меню, робля-
чи акцент на авторській подачі страв та 
корисних властивостях їх інгредієнтів;

• укладати договори із місцевими 
фермерами для придбання екологічно 
чистих продуктів;
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• здійснювати виробництво крафто-
вих напоїв (пива, кави, морсів, лимо-
надів тощо).
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The innovative policy of the leading 
developed countries in recent decades has 
been intensively using the cluster concept. 
This concept ensures the growth of busi-
ness competitiveness through effective 
interaction between geographically close 
participants, expanding access to tech-
nologies, innovations, specialized servic-
es, highly qualified personnel, etc [1]. 
Developed clusters are an effective tool 
for attracting foreign investment, inte-
grating national producers into the world 
market. In the last few decades, the pro-
cess of forming clusters has been quite 
active. By now, clustering has captured 
about 50% of the world’s leading econo-
mies. According to experts, there are 
845  large clusters in the world, of which 
78% are in developed countries. The larg-
est number of clusters operates in the UK 
(24%), the US (20%), India (14%), France 
(13%) and Italy (10%) [1].

Taking into account the peculiarities 
of tourism and the cluster concept of con-
ducting activities, the following definition 
of a tourist cluster is given in the paper 
[2]. A tourist cluster is a set of economic 

agents different in the types of activity, 
geographically concentrated and interact-
ing in the production and marketing of a 
multi-attribute tourist product along a 
single chain: tourism service providers – 
specialized service providers – supporting 
organizations – consumers of tourist ser-
vices. The most complete classification of 
tourist clusters is the classification of M. 
Kachniewska. Shee distinguishes such 
classification criteria:

The character of emergence. Clusters 
are divided into spontaneously formed; 
clusters, that were created spontaneously; 
clusters created deliberately, as well as 
clusters created deliberately or artificially.

Technological parameters. Clusters 
can be artisanal, industrial, producing 
traditional goods, as well as intellectual 
and innovative.

Nature. It is possible to divide clusters 
into real and false clusters of enterprises.

Method of formation. According to 
this criterion, clusters are divided into 
clusters having a regional form of eco-
nomic activity; Clusters with vertical pro-
duction links in the narrow spheres of 
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activity. And also sectoral clusters [3].
Proceeding from modern approaches 

to determining the scale and nature of the 
activity of tourist clusters, the following 
categories are distinguished in the domes-
tic and foreign literature:

Microcluster. It is based on intercoop-
erative interaction of enterprises and or-
ganizations that belong to one industry 
and are in territorial proximity. Micro-
cluster is the most common form of man-
agement in the tourism industry, which 
assumes the participation of all market 
entities located on the same territory in 
the implementation of a single tourist 
product. The microcluster promotes the 
most complete realization of the competi-
tive advantages of all its participants.

Mesocluster. It is branch and inter-
branch associations of economic entities 
within a single region or territory within 
the framework of horizontal integration.

Megacluster. It is a vertically integrat-
ed structure of the interindustry type, 
represented in several regions on the basis 
of one of the leading spheres of the na-
tional economy. In this case, tourism is 
not a basic industry. More often than not, 
tourism complements production com-
plexes and corresponding infrastructure 
in the implementation of major projects.

An important approach to the typolo-
gy of tourist clusters is the second classifi-
cation group. The most common form is 
local clusters in connection with the fun-
damental importance of the spatial loca-
tion of the members of the association. In 
this case, clusters are elements of larger 
subsystems, designated as territorial, na-
tional and international cluster entities. 

Territorial cluster, according to scientists 
[4], is the whole aggregate of cluster enti-
ties in the sphere of tourism and hospital-
ity located on the territory of a given 
subject of the administrative and territo-
rial division of the country. A similar ap-
proach can be applied to characterize the 
larger types of tourist clusters in terms of 
geographical distribution.

Separate attention deserves a classifi-
cation that characterizes the features of 
accommodation of tourist clusters. It is 
possible to single out internal clusters lo-
cated within a single isolated territory, as 
well as transboundary clusters localized 
on the cross-border space of several 
neighboring territories, both inside and 
outside the country. A transboundary 
tourist cluster is a very complex phenom-
enon, not only from an economic point of 
view, but also in a legal, political and so-
cio-cultural context. It has the following 
features:

1. The need to determine the legal 
status of cluster education: the develop-
ment of a specialized regulatory frame-
work, the conclusion of agreements on 
the facilitation of border crossing proce-
dures for residents of border areas, the 
increase in the capacity of customs bor-
ders;

2. The aspiration to simplify tourist 
formalities. In the context of cross-border 
clusters, short-term tourist travel is most 
popular, including weekend tours, most 
of which are related to business, health 
and cultural tourism;

3. Transfer of a part of the powers of 
state authorities to regional authorities in 
order to achieve effective use of the re-
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source base and organize current control 
and monitoring of tourism activities;

4. Strong interconnection of trans-
boundary clusters and processes of inte-
gration interaction between countries of a 
particular region or territory.

Conclusion. Cooperation at the level 
of cluster entities positively influences the 
increase of opportunities for specializa-
tion of subjects of the tourism industry. 
Empowerment occurs both within the 
same territory and at the interterritorial 
level. This is realized due to the growth of 
the potential to realize additional com-
petitive advantages, as well as through 
cooperation ties. The ability to form a 
unified strategy for realizing the competi-
tive advantages of tourist cluster educa-
tion becomes especially urgent given the 
growing risk of doing business in the 
tourist industry. Tourist clusters are wide-
ly distributed around the world. The eco-
nomic system, the socio-economic situa-
tion and the role of the country in the 
world economy do not have a significant 
impact on the development of tourist 
clusters. The quantitative indicators of 
tourist clusters, as well as their level of 

development indicators, are directly de-
pendent on the overall level of develop-
ment of the country or region. The most 
widespread sphere of creating clusters is 
ecological, rural, sports and cultural-cog-
nitive tourism.
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Наша Родина  – Узбекистан, имея 
много вековую богатую историю, став 
независимым суверенным государ-
ством создало условия для корневого 
пересмотра многих отраслей науки, в 
том числе и историю на основе совре-
менных исследовательских методах, и 
для «оздоровления» истории.

Мы не ошибемся если скажем, что в 
нашей стране из  – за независимости, 
отношение к науке истории и прошед-
шей действительности поднялось до 
уровня государственной политики. 
Историческую правду о реальности 
фальсифицированного прошлого в пе-
риод тоталитарного режима нашла 
справедливость, возникла возмож-
ность научного и беспристрастного 
изучения истории. Следовательно, в 
многовековой истории Узбекистана 
объективно провели ряд научно – ис-
следовательских работ и смогли вос-
становить нашу историю, в частности, 
в последний этапколонизации Россий-
ской Империи и времена бывшего Со-
ветского Союза. Первый этап этого 
процесса, естественно,не обошелся без 

противоречий и возражений. Помимо 
научных статей, основанных на новых 
исследовательских позициях, появи-
лись статьи, описанные в печатных 
изданиях, основанных на старых идеях 
и традициях. Самое главное, то что не 
было концепций написания новой 
восстановленной истории Узбекиста-
на. Этот факт, также особенно подчер-
кнул наш первый президент страны И. 
Каримов на встрече с историками в 
1998 году: “... говоря об историческом 
прошлом, менталитете, духовности уз-
бекского народа, нам не хватает четко-
го подхода к определенным вопросам, 
анализа, на который мы опираемся на 
глубокую научную базу. Говоря в на-
учном языке, у нас не существует еди-
ной концепций. Самосознание начи-
нается со знания истории. Этот факт, 
который не требует доказательств, не-
обходимо поднять на уровень государ-
ственной политики1.”

Придя к этому периоду усилился 
процесс новых анализов, касающийся 

1 Каримов И. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. 
– Т., «Шарқ», 1998. Стр.4
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вопросов истории Отечества, которые 
не нашли объективного научного ре-
шения. В частности, шла жаркая дис-
куссия о национально  – свободном 
движении, которое раньше называ-
лось «басмачеством»2.

Также начали по – новому изучать 
и трактовать вторжения Российской 
империи и её региональной политики 
в Центральной Азии на основе досто-
верных архивных материалов, о кото-
рых до сих пор не было известно. На-
ряду с этим, начали пересматривать 
историю движения «Джадидизма»3, и 
коллективизации и индустриализа-
ции4 в Узбекистане.

Стоит отметить, что в первые годы 
независимости историческая наука 
столкнулась со сложными процессами 
развития. Среди историков-ученых 
отсутствие общей идее, смысла и един-
ство, разнообразие подходов и пози-
ции, раздробленности мыслей, навяз-

2	 	Ибодинов	А.	Қўрбоши	Мадаминбек.	–Т:	
Ёзувчи,	1993;	Ражабов	Қ.	Фарғона	водийсидаги	
истиқлолчилик	ҳаракати:	моҳияти	ва	асосий	
ривожланиш	босқичлари	(1918-1924).	Тарих.	
фан.	...	номз.		дисс.	–	Т.,	1994; 
Норжигитова	Н.	Туркистонда	“Босмачилик”	
ҳаракати	тарихшунослиги	(Совет	даври).	Тарих.	
фан.	...	номз.		дисс.	–	Т.,	1995;	Абдунабиева	Г.	
Сопротивлению	насилию	(или	о	т.н	
басмаческом	движении).	–	Т:	ТЭИС,	1997..
3 Шамсутдинов	Р.	Жадидчилик	ҳақиқат	ва	
уйдирма	//	Мулоқот.		1991.	№	11-12.	–	Б.	19-20;	
Худайкулов	А.	Просветительская	деятельност	
джадидов	Туркестана	(	конец	XIX	–		начало	XX	
вв.).	Автореф.	...	ном.	дисс.	–	Т.,	1995;	
Аьзамхўжаев	С.	Туркистон	бирлиги	учун:	
Мустақиллигимиз	тарихидан	саҳифалар.		–	Т:	
Фан,	1995;	Ўша	муаллиф.	Туркистон	
Мухторияти.	.		–	Т:	Фан,	1996;	Махмудова	Г.	
Джадидское	движение	в	Туркестане	и	его	
влияние	на	развитие	нравственно-эстетической	
мысли.	Автореф.	...	ном.	дисс.	–	Т.,	1996;	Ризаев	
Ш.	Жадид	драмаси.	–Т:	Шарқ,	1997.
4 XX	асрнинг	дастлабки	ўттиз	йиллигида	
Ўзбекистонда	тарих	фани.	(Тарихшунослик	
очерклари).	I	қисм.	–	Т:	Фан,	1994.	–	Б.	189-207

чивые взгляды, порядок работы, кон-
фликт между старшими и молодыми 
кадрами – все это было серьезнойпре-
градой в развитии исторической дей-
ствительности, написании истины, в 
то же время развитии истории в це-
лом5.

В годы независимости роль норма-
тивных правовых актов, касающихся 
развития исторической науки в соот-
ветствии с требованиями и потребно-
стями нового общества, направленных 
на совершенствование ее содержания 
и сущности, организационной сферы, 
определяющей ее назначение, стала 
неизмеримой. В 1996 году в Академии 
государственного и общественного 
строительства при Президенте Респу-
блики Узбекистан был создан «Центр 
новой истории Узбекистана»6. В этом 
центре разработана единая концепция 
изучения и преподавания истории Уз-
бекистана. В ней представлены задачи, 
методологические принципы и крите-
рии изучения и преподавания истории 
Узбекистана, периодизация истории 
Узбекистана и ее актуальные вопро-
сы7. Согласно концепции, также обо-
значены вопросы, которые должны 
быть изучены в разные периоды исто-
рии Узбекистана.

В этот период было уделено внима-
ние изучению древнего и средневеково-

5 Алимова	Д.	Тарих	фанининг	маркази.	–	Т.,	
2003.	–	Б.	5.
6 Холис	ва	мукаммал	тарихимизни	яратиш	
йўлида:(ЎзР	Президенти	ҳузуридаги	ДЖҚА	
қошида			“Ўзбекистоннинг	янги	тарихи	
маркази”	иш	бошлади).	//	Ўзбекистон	овози.	
1996.	30	ноябрь.
7 Ўзбекистон	тарихини	ўрганиш	ва	
ўқитишнинг	ягона	концепсияси.	–	Т.,	1996.	–	Б.	
42
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го периода истории Отечества. Особое 
внимание было уделено таким вопро-
сам, как возникновение первых госу-
дарств, формирование и особенности 
системы государственного управления, 
значение государственных объединений 
в истории государственности, теории 
государственности в исторических ис-
точниках8. Также история эпохи хан-
ства, стали формироваться новые под-
ходы к ее изучению, взгляды, и этот 
процесс нашел свое отражение в науч-
ных статьях, трудах и монографиях, соз-
данных в этот период.

Был проведен ряд научных исследо-
ваний учеными последующих периодов 
по актуальным вопросам истории ко-
лониального периода. В частности, 
примером этого является кандидатская 
диссертация А.М.  Худо йкулована тему 
“Деятельность туркестанских джади-
дов (конец XIX начало XX века)”. М. Ху-
дойкулов широко использует в своей 
научно-исследовательской работе под-
линники исторических документов, до-
кументов, хранящихся в других стра-
нах, относящихся к этой тематике, того 
же периода, изданных на старинном 
узбекском языке, на основе арабской 
8 Мухаммаджонов	А.	Қадимги	Бухоро:	
(археологик	лавҳалар	ва	тарих).		–	Т:	Фан,	1991;	
Пидаев	Ш.	К	вопросу	о	локализации	
Александрии	на	Оксе	//	ИМКУ.	–Т.,	1992.	Вып.	
28.	–	С.	46-59;	Ўзбекистон	халқлари	тарихи.	
А.Асқаров	таҳрири	остида.		I	жилд.	–	Т:	Фан,	
1992	;	Н.Рахмон.	Турк	хоқонлиги.	–	Т:	Абдулла	
Қодирий	номидаги	халқ	мероси	нашриёти,	1993;		
Пидаев	Ш.	,	Шайдуллаев	Ш.,	Хуфф	Д.,	Шахнер	
А.	Жондавлаттепа-қадимги	Бақтрия-
Кушонларшаҳри	//	Буюк	ипак	йўлидаги	
Марказий	Осиё	шаҳарлари.													–	Т.,	1994.		–	
Б.	54-55;	Ртвеладзе	Э.	Новые	данные	к	истории	
государства	Кушан	//	ОНУ.	1997.	№	5.		–	С.	
52-59;	Мухаммаджонов	А.	Термиз	шаҳри	
номининг	этимологияси	ҳақида	//	Бақтрия-
Тохаристоннинг	шаҳар	маданияти.	–	Б.	55-56.

письменности. По мнению автора, за-
рождение и деятельность джадидизма 
неразрывно связаны с социально-эко-
номической и политической ситуацией, 
спровоцировавшей колониальное угне-
тение. Он привносит в это важный 
фактор: во-первых, если это колониаль-
ная система, которая влияет на всю по-
литическую, социально-экономиче-
скую и духовную жизнь страны, а во-
вторых, это политический процесс, ко-
торый происходит в Турции, Египте и 
других странах Востока.

Особенно можно подчеркнуть ис-
следования К.Иноятова, М.Сагатовой, 
А.  Дониёрова, Г.  Тилекулова, 
Р.  Холиқовой, М.  Мирзаева, которые 
написаны в этот период исследова-
тельских работ в историографии. В 
своих исследованиях эти авторы про-
анализировали историческую науку и 
ее направления в различных отраслях. 
В частности, исследования К.Иноятова 
стало одним из первых шагов в обла-
сти аналитико  – критического обзора 
исторических исследований в Узбеки-
стане. Автор по-новому обдуманно 
оценил исследовательские работы, 
созданные учеными Узбекистана, в ко-
торой перед обществом и историче-
ской наукой в условиях независимости 
ставились новые задачи. Впервые ис-
следования, созданные в исторической 
науке, был сделан критический анализ 
на уровне возможного.

Еще одним положительным аспек-
том историографических исследова-
ний, созданных в годы независимости, 
является то, что впервые в них была 
задействована научная литература, из-
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данная за рубежом. Такой подход, в 
свою очередь, позволил сформировать 
целостный взгляд на историографию 
истории Родины той или другой про-
блемы.

REFERENCE:
1. O’zbekiston tarixini o’rganish va 

o’qitishning yagona kontsepsiyasi.  – T., 
1996. – B. 42.

2. Karimov I. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. – 
T., «Sharq», 1998. 4-bet.

3. Shamsutdinov R. Jadidchilik haqiqat va 
uydirma // Muloqot. 1991. № 11-12.  – 
B. 19-20

4. XX asrning dastlabki o’ttiz yilligida 
O’zbekistonda tarix fani. (Tarixshunoslik 
ocherklari). I qism.  – T: Fan, 1994.  – 
B. 189-207.

5. Alimova D. Tarix fanining markazi.  – T., 
2003. – B. 5.



 55 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #11

Surgery still continues to search for 
techniques that lead to reliable predict-
able long-term results in rhinoplasty [4]. 
Obtaining more accurate results of rhino-
plasty is possible during open rhinoplasty, 
but this technique is associated with a 
greater traumatic intervention than closed 
rhinoplasty. When performing closed rhi-
noplasty, predictable good functional and 
aesthetic results are possible only in a very 
limited number of patients. According to 
world statistics, only 5-7% of patients are 
satisfied with the results of the operation, 
the rest often need revision re-rhinoplasty 
[1]. The article presents data on the use of 
different methods of rhinoplasty surgery 
in the clinic of TMA plastic surgeon’s of-
fice for the period 2015-2017. TMA plas-
tic surgery presented the evaluation crite-
ria of the results of various techniques of 
rhinoplasty.

The medical histories from the archive 
of TMA plastic surgery clinic for 2015-
2017 were studied. «Deformity of the ex-
ternal nose»  – 61  cases of these medical 
histories were diagnosed. Of them with 
primary deformities of the nose 21  pa-
tients with secondary – 40 post-traumat-
ic  – 28, post-operational  – 12). Opera-
tions on purely functional indications 
were performed in 9 cases, on purely aes-
thetic indications-in 33  cases, on mixed 
indications-in 28  cases. Both open and 
closed rhinoplasty techniques were used 

in the treatment of patients. The analysis 
of these stories to assess the results of 
various methods of rhinoplasty.

Own observations were 25  patients 
who were on inpatient treatment in the 
TMA clinic of plastic surgery for the pe-
riod and January 2017-June 2018. The 
reason for the operation in these patients 
was purely functional indications for 
8 patients, purely aesthetic-for 5 patients, 
the rest had mixed indications.

The standard of examination of this 
group of patients included:

Clinical and laboratory examination 
of the patient;

Photo face in 4  planes before opera-
tion, after operation in different periods;

Radiography of the skull (the parana-
sal sinuses in neoptropical projection pa-
ranasal sinuses in the direct projection 
teleradiography in the lateral projection 
with soft tissue filter).

In case of dissatisfaction with the data 
of the standard volume of examination, 
multispiral computed tomography with 
3D reconstruction was recommended.

According to the results of the study of 
61  medical histories, 35  patients under-
went open access reconstructive rhino-
septoplasty, 24 patients underwent closed 
rhinoseptoplasty, 2  patients were post-
poned due to the General somatic pathol-
ogy at that time.

Open reconstructive rhinoseptoplasty 

IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF 
POSTTRAUMATIC DEFORMITIES OF THE NOSE

Boymuradov Sh.A., Khazratov A.I., Fayzullakhujaev A.A.
Tashkent state dental institute, department of maxilla-facial surgery
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was performed in 14  patients from own 
observations, closed rhinoseptoplasty was 
performed in 6 patients, improved surgi-
cal technique was used in 5  patients  – 
combination of open access rhinoplasty 
for the formation of the end part of the 
nose and reduction structural rhinoplas-
ty. The last methodology open access al-
lows to form a cartilaginous structure in 
the end section of the nose as accurately 
as possible, but it retained the nose and 
the natural connection of the lateral carti-
lage and the quadrangular cartilage of the 
nasal bones, peeling off mucoperiostal 
from the roof of the nasal passages. This 
technique helps to prevent unpredictable 
distortion, which often occurs in the 
postoperative period in the long term as a 
result of thinning or aging of the skin of 
the nose and contouring the back of the 
nose, where expanding transplants are 
installed when they are separated; the 
technique is also the most gentle applies 
to the nasal mucosa, which is important 
for the normal functioning of the ciliated 
epithelium of the nasal passages.

The criteria for evaluating the results 
of rhinoplasty were based on the analysis 
of postoperative photographs, radio-
graphs, opinions of patients. It should be 
noted that in assessing the results of rhi-
noplasty not only objective methods of 
studying the effectiveness of rhinoplasty 
operations are important, but there is a 
need to take into account the subjective 
assessment of the patient of the interven-
tion [2]. Satisfactory aesthetic and func-
tional results were obtained during both 
open and closed rhinoplasty. While main-
taining the objective complaints of pa-

tients on deformation in 2 cases, contour 
surgery with auricular graft under local 
anesthesia was performed. The deforma-
tion was preserved in the first case due to 
the fact that it was originally planned to 
carry out a minimally invasive surgery 
with a closed access on the septum of the 
nose, and no surgery was performed in 
the area of the nose wings. Subsequently, 
the patient refrained from the proposed 
repeated surgery to restore the anterior 
nasal valve. Respiratory failure associated 
with retraction of the anterior nasal valve 
is also persisted in the second patient, 
which was carried out the correction in 
the region of the wings of the nose under 
local anesthesia. In the presence of severe 
postoperative and posttraumatic deformi-
ties, it was not always possible to achieve 
complete satisfaction of the patient with 
the result of the operation aesthetically, 
although we assessed the result as good or 
quite satisfactory, taking into account the 
preoperative local status. In the presence 
of mixed indications for surgery, we fo-
cused on the restoration of nasal breath-
ing function in the first place and then on 
the restoration of the shape of the external 
nose, and this plan was agreed with the 
patient in the preoperative period. An-
thropometric parameters of the face were 
taken into account when planning the 
operation. With large facial features, pa-
tients wishing to have a small narrow 
nose were explained the principles of the 
harmonious structure of the face and 
came to a more adequate overall treat-
ment plan. Standard photos were taken 
before the surgery, 2 weeks and 6 months 
after the surgery.
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Thus, a plan for a comprehensive 
standardized examination of patients 
with primary and secondary nasal de-
formities has been developed, which 
allows individually for each patient to 
choose the volume of surgery, objective 
criteria for assessing the results of rhi-
noplasty have been developed. The de-
veloped individual approach to rhino-
plasty operations allows to increase 
functional and aesthetic efficiency of 
surgical interventions and stability of 
clinical results. Standardized photo-
graphic documentation before and after 
rhinoplasties interventions produced by 
the deformation of the nose, is the man-
datory method for determining the cos-
metic results of operations, since it al-
lows to detect even invisible to the pa-
tient, the residual deformation of the 
nose and objectivesare results of rhino-
plasty [2]. Knowledge of anatomy, phys-
iology and pathophysiology of the nose, 

a clear understanding of the artistic 
norms of the face, a good eye, posses-
sion of a wide range of surgical proce-
dures increase the chances of successful 
results of rhinoplasty [3].

LITERATURE
1. В.Г. Аристархов, В.А. Медведев. Оценка 

результатов ринопластических опера-
ций, выполняемых пациентам с комби-
нированными посттравматическими 
деформациями носа.// Научно-меди-
цинский вестник Центрального Черно-
земья. – 2007. – №30.

2. С.З. Пискунов, С.П. Разиньков. Эстети-
ческие критерии косметической рино-
пластики.// Российская ринология, 
1994, № 2

3. Пшениснов К.П. Ринопластика III Ос-
ложнения в эстетической хирургии 
носа и вторичная ринопластика.// Из-
бранные вопросы пластической хирур-
гии. – 2001. – Т. 1, № 6.

4. Thomas Romo, III, M.D., F.A. C.S., 1–4 Pey-
man Soliemanzadeh, M.D.,1, et all. Reduc-
tion Structured Rhinoplasty.// J Facial plastic 
surgery – 2003. – №4.



58 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Мікроріщини емалі є проявом 
функціонування зубів і придбаною не-
каріозною патологією, яка може стати 
причиною розвитку каріозного проце-
су, клиноподібних дефектів, а також 
виникнення гіперестезії твердих тка-
нин. Тому актуальною є їх рання діа-
гностика з метою профілактики про-
гресування у вигляді видимих нео-
зброєним оком дефектів.

Пришийкові ураження твердих 
тканин зубів часто діагностуються в 
осіб з супутньою патологією, в тому 
числі, шлунково-кишкового тракту, 
при якій порушені процеси фізіологіч-
ної мінералізації зубів. При цьому мі-
неральна структура змінена у всіх час-

тинах зуба, а не тільки в зоні видимих 
дефектів [1-4]. Все більше уваги до-
слідників і лікарів привертає проблема 
гастроезофагеальної рефлюксної хво-
роби у зв’язку з її високою розповсю-
дженістю і різноманітністю клінічних 
проявів. Кожен день симптоми гастро-
езофагеальної рефлюксної хвороби 
мають 7-11% дорослого населення 
США і Канади; не менш ніж 1 разу на 
тиждень – 12%, 1 разу на місяць – 40-
50%. Ще більш високі показники цього 
симптому серед мешканців Західної 
Європи і спостерігається стійка тен-
денція до його широкої розповсюдже-
ності. В останні роки в клінічній кар-
тині гастроезофагеальної рефлюксної 
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хвороби визначають її «зовнішньо-
стравохідні прояви», в тому числі, ура-
ження зубів у вигляді ерозій емалі й 
запальних захворювань пародонту 
[5;6].

Мета дослідження: вивчити розпо-
всюдженість та структуру етіопатоге-
нетичних факторів некаріозних ура-
жень твердих тканин зубів на підставі 
аналізу результатів проведеного анке-
тування пацієнтів.

Матеріали та методи дослідження. 
Було обстежено і проведено анкету-
вання 86  стоматологічних пацієнтів 
обох статей (62 жінки і 24 чоловіка) у 
віці 20-54 років, що мешкають в Доне-
цькій області. Анкета мала перелік по-
тенційно ймовірних факторів виник-
нення пришийкових уражень, відомих 
з літературних джерел [7]. В ній також 
були відмічені скарги, супутні захво-
рювання, наявність шкідливих звичок. 
Окремо приділялась увага методиці 
чистки зубів, особливостям догляду за 
порожниною рота, перевагам в харчу-
ванні пацієнта.

Для оцінки стоматологічного стату-
су були використані клінічні і параклі-
нічні методи дослідження. Клінічне 
обстеження включало: опитування 
хворого, сбір даних анамнезу, огляд, 
обстеження порожнини рота з визна-
ченням розповсюдженості й інтенсив-
ності карієсу, некаріозних уражень і 
гіперестезії твердих тканин зубів, 
оцінку гігієнічного стану порожнини 
рота. Також визначалися тип прикусу, 
стан тканин пародонту і слизової обо-
лонки порожнини рота, глибина при-
сінка порожнини рота і виразність 

вуздечок губ та язика. Пацієнти були 
обстежені з використанням стандарт-
ного стоматологічного набору інстру-
ментів.

Діагностували три типи мікротрі-
щин емалі на вестибулярній поверхні 
зубів, в залежності від складності їх 
визначення, згідно з класифікацією 
С.Б. Іванової (1984): І – дуже тонкі, по-
мітні після ретельного висушування 
поверхні зуба, при застосуванні фар-
бування 1% розчином метиленового 
синього, внутрішньоротового освіт-
лення і бінокулярної лупи; ІІ – визна-
чаються при внутрішньоротовому 
освітленні без додаткового збільшен-
ня; ІІІ  – визначаються неозброєним 
оком при звичайному освітленні [8]. 
Не всі тріщини фарбуються, що дозво-
ляє мати сумніви в ефективності дано-
го способу діагностики, тим паче, на 
цей час не знайдений для цих цілей 
універсальний барвник. Авторами був 
запропонований використовувати з 
цією метою електрометричний метод, 
тому що за його допомогою можлива 
об’єктивна діагностика ускладнених і 
неускладнених мікротріщин, визна-
чення ефективності проведеної ремі-
нералізуючої терапії і динаміки розви-
тку дефектів коронкової частини зуба 
[9]. Для визначення електропровіднос-
ті твердих тканин застосовували апа-
рат електродіагностичний «ДентЕст» 
(ЗАТ «Геософт Дент, Росія). Діагности-
ку гіперестезії твердих тканин прово-
дили за допомогою електроодонтотес-
теру стану пульпи ЕОТ-01 («Аверон», 
Росія). Про наявність гіперестезії свід-
кували скарги пацієнтів на хворобли-
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вість при чистці зубів і від температур-
них подразників, які були клінічно 
підтверджені визначенням хворобли-
вості при зондуванні по поверхні де-
фекту і підвищеної чутливості до тем-
пературних подразників (струмінь по-
вітря, холодна вода). При визначенні 
клиноподібних дефектів фіксували 
ступінь їх важкості згідно класифікації 
С.М. Махмудханова (1968) [10].

Отримані в процесі дослідження 
медико-біологічні дані були оброблені 
на персональному комп’ютері за допо-
могою програм Statistica 10.0 і Microsoft 
Excel 2003.

Результати досліджень та їх обго-
ворення. За результатами проведено-
го дослідження порожнини рота було 
встановлено, що карієсом уражені 
зуби 97,67% пацієнтів. Дана нозологія 
є головною причиною дефектів твер-
дих тканин зубів. Розповсюдженість 
же некаріозної патології в обстежених 
складала 58,14% (табл. 1). При цьому 
були визначені дефекти некаріозного 
походження, що виникають до прорі-
зування (гіпоплазія) і після прорізу-
вання зубів (клиноподібний дефект, 
ерозія емалі, патологічне стирання зу-
бів, а також їх сполучення).

Клиноподібні дефекти згідно класи-
фікації С.М. Махмудханова (1968) [10] 
були розподілені наступним чином: по-
чаткові прояви діагностувались у 5 па-

цієнтів (20%)  – завжди поодинокі; по-
верхневі пошкодження – у 7  пацієнтів 
(28%); середні за глибиною – у 10 паці-
єнтів (40%); глибокі дефекти були мно-
жинними – у 3 пацієнтів (12%). Таким 
чином, ураження тільки емалі було ви-
значені у 12 пацієнтів (48%), а клинопо-
дібні дефекти у межах емалі та дентину 
– у 13 пацієнтів (52%). Найбільш часто 
дана патологія визначалась в області 
перших премолярів верхньої і нижньої 
щелеп. На другому місці за розповсю-
дженістю були другі премоляри. Поо-
диноко клиноподібні дефекти зустріча-
лись на фронтальній групі зубів.

Мікротріщини емалі діагностува-
лись у 64 обстежених (74,42%): І типу – 
у 18  пацієнтів (в кількості від 1  до 
12 зубів), ІІ типу – у 41 (1-19 зубів), ІІІ 
типу – у 28 (1-23 зуба). При цьому по-
казники електропровідності твердих 
тканин зубів були у межах 0,3-2,0мкА, 
що відповідало наявності в них дефек-
тів у вигляді тріщин емалі [11]. Значен-
ня електропровідності зубів 22  обсте-
жених були у межах 0-0,2мкА, що від-
повідало інтактній мінералізованій 
емалі [12]. Слід відзначити, що в групі 
пацієнтів з патологією шлунково-киш-
кового тракту розповсюдженість мі-
кротріщин емалі була вище, ніж в ін-
ших досліджених, – 74,07%.

Гіперестезія твердих тканин зубів 
була діагностована у 29 (33,72%) паці-

Таблиця 1 
Розповсюдженість некаріозних дефектів твердих тканин зубів (Абс./%)
Клиноподібний 
дефект

Ерозія 
емалі

Патологічне 
стирання

Гіпоплазія 
емалі

Сполучні
ураження

Всього

25/29,07 5/5,81 3/3,49 33/38,37 13/15,12 50/58,14
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єнтів (в 5-ти випадках генералізована 
форма (І-ІІ ступенів важкості) і в 24 –
обмежена (І-ІІІ ступенів важкості)). 
При цьому найбільш часто симптом 
гіперестезії відмічався у пацієнтів, що 
мали пришийкові ураження у межах 
емалі. Слід зауважити, що в осіб з 
більш тривалим перебігом гастроезо-
фагеальної рефлюксної хвороби (8-
10  років) розповсюдженість карієсу і 
некаріозних уражень твердих тканин 
зубів була вищою, відповідно, на 10,8% 
і 20,2%.

Частина результатів анкетування 
пацієнтів представлена в табл. 1. Так, 
найбільш поширеною виявилась пато-
логія системи травлення (гастрит, хо-
лецистит, панкреатит, виразкова хво-
роба) у 27 обстежених (31,40%) трива-
лістю від 1  до 20  років. Серед них в 
70,4% випадків (19  пацієнтів) на тлі 
діагностованої патології спостерігався 

ерозивний рефлюкс-езофагіт. Диспеп-
сичний синдром у вигляді дискомфор-
ту в епігастрії, вздуття живота, печії, 
відрижки, нудоти був зафіксований у 
30  пацієнтів (34,88%). Причому, 13  з 
них (43,33%) не визначали в анкеті на 
наявність у них захворювань шлунко-
во-кишкового тракту. Ймовірно, цей 
факт свідкує про більш високу розпо-
всюдженість даної патології. В 29,63% 
спостережень було виявлено відсут-
ність типової суб’єктивної симптома-
тики захворювань системи травлення.

За допомогою анкетування були 
визначені фактори, які могли привести 
до появи ерозії й абразії. Саме вони, за 
даними останніх досліджень, є голо-
вними в етіопатогенезі пришийкової 
некаріозної патології зубів. Було вияв-
лено, що більша частина пацієнтів 
(53,49%) кожного дня вживають фрук-
тові соки і напої в кількості від 0,5 до 

Таблиця 2 
Результати анкетування пацієнтів
Дані анамнезу Кількість обстежених

 Абс. %
Супутні захворювання
Системи залоз внутрішньої секреції й обміну 
речовин
Системи травлення
Системи сечовиділення
Системи дихання
Системи кровообігу

7

27
4
7
11

8,14

31,40
4,65
8,14
12,79

Симптоми диспепсії
Дискомфорт в епігастрії
Вздуття
Печія
Відрижка
Нудота

16
14
13
6
7

18,6
16,28
15,12
6,98
8,14

Особливості харчування
Одночасний прийом холодної й гарячої їжі
Вживання кислих страв
Вживання фруктового соку й напоїв
Вживання коли, спрайту, фанти
Зловживання цитрусовими

58
50
46
21
33

67,44
58,14
53,49
24,42
38,37
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4  стаканів на добу. В раціоні кожного 
четвертого обстеженого мали місце 
кола, спрайт, фанта від 1 до 6 баночок 
на добу. Середнє споживання газова-
них напоїв складало 2 баночки. Також 
були цікавими звичайні процедури гі-
гієни порожнини рота – частота, три-
валість, техніка чистки зубів, сила тис-
ку на щітку. Так, тривалість чистки 
зубів складала 1-5 хвилин від 1 до 3 ра-
зів на день. Причому, більшість обсте-
жених (56 – 65,12%) кожного дня гігіє-
нічну процедуру проводили після при-
йому їжі, 16 (18,60%)  – перед прийо-
мом їжі, а останні 14 (16,28%) – вранці 
перед прийомом, а ввечері – після при-
йому їжі. Цікавим є факт, що про над-
звичайний тиск на зубну щітку вказу-
вали лише 16 пацієнтів (18,60%). Рухи 
при цьому були, переважно, суміжни-
ми (81,40%).

Висновки. Проведене дослідження 
підтвердило думку ряду авторів [4], що 
патологія шлунково-кишкового трак-
ту є фактором ризику розвитку захво-
рювань твердих тканин зубів. Аналіз 
розподілу досліджених показує тен-
денцію до зростання розповсюдженос-
ті некаріозних уражень (58,14%), осо-
бливо в старших вікових групах, що 
узгоджується з літературними джере-
лами. Висока розповсюдженість мі-
кротріщин емалі, в тому числі, в об-
стежених з патологією системи трав-
лення (74,07%), обумовлює необхід-
ність їх ранньої діагностики. 
Апробація запропонованого способу 
діагностики мікротріщин твердих тка-
нин зубів з закінченою мінералізацією 
емалі показала його ефективність і 

точність до 93% при оцінці через рік 
[9;11]. Але крім діагностики слід при-
діляти достатньо уваги призначенню 
ефективних профілактичних заходів 
пацієнтам з мікротріщинами емалі, які 
повинні проводитися з урахуванням 
корекції рухової функції верхніх відді-
лів шлунково-кишкового тракту, спря-
мованої на усунення впливу кислотно-
пептичного фактору [4].

З метою профілактики виникнення 
і прогресування пришийкових ура-
жень твердих тканин зубів рекоменда-
ції по дієті повинні мінімізувати еро-
зію, а по гігієні порожнини рота  – 
звести до мінімуму абразивний вплив. 
Чистку зубів щіткою необхідно про-
водити не після, а до їжі  – таким чи-
ном, до хімічного впливу компонентів 
їжі і, в любому випадку, з проміжком в 
2-3  години після кислотного впливу 
[13]. Слідкування цим рекомендаціям і 
дотримання дієти дозволить знизити 
ризик виникнення і прогресування гі-
перестезії твердих тканин зубів, яка 
була діагностована у кожного третього 
обстеженого.
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Вступ. Розвиток інформаційних 
технологій та зміни, що мають місце в 
соціальній та економічній сфері дик-
тують необхідність доповнення сфор-
мованої традиційної системи викла-
дання медичних дисциплін. Все більша 
увага приділяється підвищенню якості 
медичної вищої освіти. Адже тільки 
фахівець з якісною освітою зможе ста-
ти професіоналом своєї справи. Од-
ним з напрямків, що забезпечує досяг-
нення цього результату є вдосконален-
ня педагогічних технологій, застосову-

ваних у процесі викладання окремих 
дисциплін [3], зокрема ортодонтії. 
Класичні лекції, семінари, практичні 
заняття та самостійна робота студен-
тів продовжують залишатися основни-
ми формами освітнього процесу, але 
останнім часом і вони помітно моди-
фікуються і доповнюються новими 
підходами в їх організації, продикто-
ваними орієнтацією освітнього про-
цесу на розвиток пізнавальної і твор-
чої активності студентів [1].

Основна частина. Ортодонтія від-
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носиться до досить складного розділу 
стоматології. Ця складність обумовле-
на великою кількістю складної інфор-
мації для лікаря-інтерна про етіопато-
генез, клініку, діагностику та лікуван-
ня різноманітних зубощелепних ано-
малій та деформацій у різних вікових 
періодах. З огляду на це виникає су-
перечка між необхідністю вивчення 
великої кількості нового матеріалу та 
труднощами в якості засвоєння інфор-
мації. Виходить, що традиційні методи 
навчання інтернів, спрямовані в осно-
вному на отримання, розширення і 
поглиблення знань шляхом повідо-
млення інформації, її відтворення і 
конкретних професійних дій по гото-
вому алгоритму (орієнтовні основи 
дій), є явно недостатніми. Ці методи 
дуже мало зачіпають основну ланку 
пізнавальної діяльності інтернів  – 
мислення. Для поліпшення якості під-
готовки фахівців виникає необхідність 
застосування сучасних активних мето-
дів навчання, що забезпечують творчу 
активність інтернів і спрямованих на 
формування і розвиток професійного 
мислення, здібностей до освоєння 
ними нових способів професійної ді-
яльності. Активні методи навчання 
формують не тільки знання  – репро-
дукції, а вміння і потребу застосовува-
ти ці знання для аналізу, оцінки і при-
йняття правильного рішення [4].

Як відомо в педагогіці склалися і 
утвердились три форми взаємодії ви-
кладача та студентів. Пасивний метод – 
це форма взаємодії, в якій викладач є 
основною діючою особою, яка керує 
ходом заняття, а студенти є пасивними 

слухачами. Зв’язок між ними здійсню-
ється шляхом усних та письмових опи-
тувань, самостійних та контрольних 
робіт та інше. Активний метод – перед-
бачає взаємодію викладача і студентів в 
ході заняття. Студенти вже непасивні 
слухачі, а рівноправні з викладачем ак-
тивні учасники процесу навчання. Ін-
терактивний метод – (від англ. «inter» – 
взаємний, «act» – діяти) – означає взає-
модіяти, перебувати в режимі бесіди, 
діалогу. На відміну від активних мето-
дів ці методи орієнтовані на більш ши-
року взаємодію студентів не тільки з 
викладачем, але й один з одним. Роль 
викладача на занятті зводиться до на-
прямку діяльності студентів [2].

Викладання лекційного матеріалу, 
на нашу думку, також потребує інтер-
активності в подачі матеріалу. Викла-
дачеві потрібно враховувати особли-
вості сприйняття інформації сучасни-
ми студентами. Американські дослід-
ники Ф. Макелроу і Р. Карнікау 
визначили наступну закономірність в 
навчанні: людина пам’ятає 10% про-
читаного; 20% – почутого; 30% – поба-
ченого; 50%  – побаченого і почутого 
[3]. В зв’язку з цим у нашому універси-
теті використовують мультимедійні 
лекції-презентації. Такий вид викла-
дання дозволяє відійти від монотон-
ності традиційної лекції, додати нао-
чності матеріалу, проілюструвати та 
обсудити з лікарями-інтернами, на-
приклад, фотографії клінічних при-
кладів пацієнтів зі зубощелепними 
аномаліями або ортодонтичних апара-
тів. Ми вважаємо, що такі лекції при-
зводять до кращого усвідомлення до-
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сліджуваного матеріалу, полегшують 
його розуміння, сприяють 
запам’ятовуванню і засвоєнню інфор-
мації. Тому що, як відомо, пам’ять яв-
ляє собою сукупність процесів 
запам’ятовування, збереження, відтво-
рення, пригадування, а також забуван-
ня. Відповідно до теорії забування Еб-
бінгауза вже протягом першої години 
забувається до  60% всієї отриманої 
інформації, а через шість днів в пам’яті 
залишається менше 20% від загального 
числа спочатку вивченої інформації. 
Ці дані характеризують лише хід забу-
вання логічно незв’язаної, неосмисле-
ної інформації. Довговічність 
запам’ятовування осмисленого матері-
алу значно вище [5].

Завдяки появі активних та інтерак-
тивних методів навчання ми змогли 
урізноманітнити і оновити методики 
проведення практичних і семінар-
ських занять з лікарями-інтернами.

Наприклад, метод кейс-стаді (case-
study) добре підходить при вивченні 
клінічних дисциплін. Цей ефективний 
метод характеризується активністю 
мислення того, хто навчається, формує 
навички здійснення вибору і прийнят-
тя рішення. На заняттях з ортодонтії 
кожний лікар-інтерн отримує фото-
графії обличчя, гіпсові діагностичні 
моделі щелеп, панорамні рентгеногра-
фічні знімки пацієнта, за якими вони 
повинні знайти патологічні відхилен-
ня від норми, сформувати діагноз, за 
необхідністю визначити, які ще додат-
кові методи потрібні для уточнення 
остаточного діагнозу та призначити 
комплекс лікувальних заходів для кон-

кретної клінічної ситуації. Таким чи-
ном, метод кейс-стаді доповнює вели-
кий зміст теоретичного ортодонтично-
го матеріалу всебічним розглядом 
практичних питань. Він прищеплює 
інтернам вміння знаходити правильні 
тактичні рішення в клінічних ситуаці-
ях, виробляти для себе алгоритми діа-
гностичних та лікувальних дій при тій 
чи іншій аномалії прикусу. І це, на наш 
погляд, дуже корисне вміння для їх 
професійного майбутнього.

Також до одного з засобів активіза-
ції викладання ортодонтії на нашій 
кафедрі можна віднести використання 
ортодонтичних кросвордів на занят-
тях [5]. Кросворди використовуються 
за темами занять, їх можна розглядати 
як інтерактивний засіб контролю 
знань на практичному занятті, як ігро-
ву форму навчальної діяльності. 
Оскільки для рішення кросворду ін-
терну необхідно освоїти теоретичний 
матеріал за темою заняття за допомо-
гою лекцій, підручників, лекції та ін-
шого.

Однією з активних методик викла-
дання, які ми використовуємо на за-
няттях з ортодонтії, є метод рольової 
гри. Він передбачає діяльність інтернів 
в рамках обраних ними ролей, зокрема 
лікар – пацієнт. Керуючись характером 
своєї ролі інтерн  – «пацієнт» описує 
«свої» скарги, анамнез захворювання, 
в той час як інтерн  – «лікар» задає 
уточнюючі питання, рекомендує ті чи 
інші методи діагностики, ставить по-
передній діагноз. В рольових іграх 
одну й ту ж саму роль в заданій клініч-
ній ситуації можуть послідовно про-
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гравати кілька інтернів, що дозволяє 
аналізувати різні варіанти відповідей 
та робити викладачу висновки про рі-
вень теоретичної професійної підго-
товки інтерна до конкретної теми за-
няття.

Висновки. На нашу думку, вико-
ристання активних та інтерактивних 
методів викладання є успішною фор-
мою активізації мислення, пізнаваль-
ної і творчої діяльності лікарів-інтер-
нів. Вони дозволяють більш ефектив-
ніше засвоювати та закріпляти знання 
з предмету, підвищують мотивацію і 
інтерес до вивчення ортодонтії.
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Вступ. Реформа вищої медичної 
освіти в Україні, зміни в учбовому 
процесі потребують пошуку і створен-
ня нових форм і методів підготовки, в 
тому числі лікарів-інтернів-стоматоло-
гів [1]. Аналіз світового досвіду розви-
тку медичної освіти свідчить про необ-
хідність, з одного боку, збільшувати 
кількість часу для клінічної практики, 
підвищення уваги до відпрацювання 
практичних навичок та вмінь майбут-
нього лікаря, з іншого,  – змінювати 
методологію викладання теоретичної 
частини з метою більш якісної профе-
сійної підготовки. Не випадково базо-
вим принципом післядипломної осві-
ти є єдність медичної практики та тео-

рії. Першим етапом даної системи є 
інтернатура, яка дає лікарю-стомато-
логу право на самостійну лікарську ді-
яльність. Набуваючи, хоча і незначний 
в часовому аспекті, але все ж практич-
ний досвід, більшість інтернів мотиво-
вані до поглибленого удосконалення 
теоретичних і практичних аспектів 
своєї професійної діяльності, розумію-
чи взаємозв’язок та взаємообумовле-
ність цих двох нерозривних складових 
лікарської майстерності [2]. Безпосе-
редній контакт інтернів з реаліями 
повсякденної практичної діяльності 
робить більш високими їх вимоги та 
очікування від очного циклу навчан-
ня, де вони мають можливість остан-
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ній раз перед самостійною практикою 
отримати відповіді на найбільш затре-
бувані питання теоретичної підготов-
ки та освоїти найбільш високотехно-
логічні практичні навички, як, напри-
клад, дентальна імплантація.

Основна частина. Теоретичний ма-
теріал, який передбачений робочою 
програмою для лікарів-інтернів-сто-
матологів під час очного навчання за 
спеціальністю «Стоматологія», викла-
дається в лекційному та семінарському 
варіантах. Лекційний матеріал пред-
ставляється у вигляді мультимедійних 
презентацій згідно затвердженого ка-
лендарно-тематичного плану, що є су-
часною формою навчання. Семінар-
ські заняття, які традиційно прово-
дяться у вигляді підготовки інтернами 
тематичних рефератів та їх зачитуван-
ня, не мають високої ефективності, не 
викликають інтерес, тому потребують 
вдосконалення. На очному циклі на-
вчання лікарів-інтернів-стоматологів, 
згідно робочої програми передбачено 
від 4-х до 8-ми % часу (з хірургічної 
стоматології  – 12  годин, з ортопедич-
ної – 6 годин, з терапевтичної – 20 го-
дин). Слід зазначити, на семінарські 
заняття та лекції з терапевтичної сто-
матології виділено рівну кількість го-
дин, а з хірургічної  – на 20% більше 
учбового часу порівняно з лекціями. 
Тому важко переоцінити їх роль в пе-
ріод очного навчання лікарів-інтернів, 
особливо коли вони проходять в діа-
логічній формі учбового процесу. При 
цьому є можливість засвоєння знань в 
процесі активного обговорення, що є 
більш ефективним в порівнянні з тра-

диційною формою. Відомо, що метою 
семінарських занять є формування 
клінічного мислення лікарів-інтернів, 
поглиблення знань в результаті само-
стійного вивчення літератури за те-
мою, проведення її аналізу. В залеж-
ності від активізації розумової діяль-
ності тих, хто навчається, форми орга-
нізації семінарських занять можна 
розділити на два типи: репродуктив-
ний та продуктивний [3]. Репродук-
тивний характер заняттям надає по-
становка постановка питань наступ-
ного типу: оцінка клінічної ситуації за 
рентгенограмою; основні пломбуваль-
ні матеріали, які використовуються 
для відновлення дефектів твердих тка-
нин зубів і т.д. Продуктивний тип ор-
ганизації передбачає активізацію розу-
мових здібностей лікарів-інтернів-сто-
матологів. Останні повинні порівняти, 
проаналізувати, узагальнити, зробити 
умозаключення на підставі почутого 
матеріалу. Такий характер заняттю на-
дає постановка запитань як-то: чим 
відрізняється, які механізми та ін. Чи-
тання лікарями-інтернами навчальних 
посібників та першоджерел при підго-
товці до семінарів представляє собою 
важливу учбову задачу. Вони звикають 
до самостійного пошуку та відбору ін-
формації за заданими питаннями.

Окремої уваги заслуговує підготов-
ка викладача до семінару, яка полягає у 
виборі ілюстраційного та демонстра-
ційного матеріалу за темою заняття, 
його плануванні, осмисленні та поста-
новці запитань для обговорення, від 
кількості та типу яких буде залежити 
його хід. Корисною є конкретизація 
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загального питання в ряді окремих, які 
будуть стимулювати цілеспрямовану 
пошукову та інтелектуальну актив-
ність.

Ми віддаємо перевагу проведенню 
семінару творчого типу, що вважається 
менш традиційним при навчанні ліка-
рів-інтернів [4]. Наш досвід організації 
таких занять за спеціальністю «Стома-
тологія» показывает, що під час їх про-
ведення можливі різні форми обгово-
рення клінічних ситуацій, а виходячи з 
цього різна активність інтернів та їх 
ступінь взаємодії з викладачем. Відмін-
ною особливістю такого заняття є те, 
що лікарів-інтернів не просять відтво-
рити матеріал із визначеного джерела 
(лекції, навчального посібника), їм за-
даються питання, які активують розу-
мову активність, пропонуються завдан-
ня, відповіді на які в явному вигляді не 
представлені в літературі. Коли лікар-
інтерн-стоматолог чує запитання, це 
спонукає до осмислення можливих від-
повідей та до оцінки відповідей своїх 
колег. Такий прийом викликає активну 
увагу тих, хто навчається. Ввважаємо за 
доцільне навести конкретний приклад. 
На кафедрі стоматології №2 Донецько-
го національного медичного універси-
тету МОЗ України на циклі «Терапев-
тична стоматологія» (2-й рік навчання) 
семінар №1 проходить за темою: «Карі-
єс зубів та його ускладнення: клініка, 
діагностика, лікування». Ми організо-
вуємо його проведення наступним чи-
ном. Перед початком заняття до уваги 
інтернів пропонується його стислий 
план, вказується зв’язок нового матері-
алу з іншими темами, робляться акцен-

ти на найбільш важливих його аспек-
тах. Теоретичною основою матеріалу є 
«Протоколи надання стоматологічної 
допомоги» (наказ МОЗ України 
№566 від 23.11.2004р.). Перш ніж почи-
нається викладення порції навчальної 
інформації, викладач задає відповідне 
запитання, алгоритм відповіді на який 
демонстрирується за допомогою муль-
тимедійної ілюстрації.. Наступне ви-
кладення учбового матеріалу дає від-
повідь на поставлене запитання. Муль-
тимедійна система є прекрасним засо-
бом демонстрації взаємозв’язків між 
поняттями. Візуальна демонстрація з 
очевидним розподілом категорій, що 
розглядаються, повинна супроводжу-
вати вербальну презентацію матеріала. 
Після завершення розгляду чергового 
пункту плана, викладач пропонує ліка-
рям-інтернам задати свої запитання. 
При структуруванні навчального ма-
теріалу є доцільним врахування психо-
логічних закономірностей мислення. 
Важливим для викладача в даному ви-
падку є вміння управляти процесом 
обговорення. Запропонована форма 
проведення семінарських занять за 
спеціальністю «Стоматологія» викли-
кає значну активність і зацікавленість 
з боку лікарів-інтернів. Так, аналіз від-
відувань такого виду учбового заняття 
підтверджуєт вищесказане: показник 
відвідувань, в середньому, збільшився 
на 20% в порівнянні з таким при тра-
диційній методиці. Порівняльний ана-
ліз отриманих інтернами оцінок на се-
мінарських заняттях показав, що від-
соток оцінок «добре» та «відмінно» 
зріс, відповідно, на 15 та 18%.
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Основною реалією сьогодення в під-
готовці спеціалістів є відсутність мож-
ливості отримувати практичні навички 
на пацієнтах. Це пов’язано, в тому числі 
з небажанням більшості пацієнтів в 
наданні їм стоматологічних послуг лі-
карями-інтернами. Таку ситуацію по-
тенційні пацієнти пояснюють відсут-
ністю у інтернів досвіду, труднощами в 
установленні особистого контакту, 
страхом перед проведенням втручань, 
особливо хірургічної спрямованості. 
Нами було проведене опитування 
200 пацієнтів стоматологічних поліклі-
нік м. Краматорська Донецької області 
про їх відношення до надання послуг 
лікарями-інтернами під курацією ліка-
ря. Результати анкетування виглядали 
наступним чином: категорично «про-
ти» висловилось 146  респондентів 
(73%), 32 респондента – не могли дати 
однозначну відповідь (16%), лише 22  з 
них були «за» (11%).

Що стосується думки лікарів-інтер-
нів, то з 50 опитаних майже 70% вказа-
ло на недостатність отриманих ними в 
процесі навчання практичних нави-
чок. Погляди лікарів-інтернів щодо 
освоєння практичних навичок при 
прийомі пацієнтів або шляхом роботи 
на стоматологічних симуляторах роз-
ділились навпіл. Половина інтернів-
стоматологів вважає більш ефектив-
ним надання стоматологічних послуг 
пацієнтам, що дає змогу отримання не 
тільки досвіду практичної діяльності, 
але і комунікативного спілкування. 
Інша половина лікарів-інтернів вва-
жає, що оскільки метою навчання в 
очній інтернатурі є удосконалення 

практичних навичок та освоєння су-
часних стоматологічних технологій, то 
це біль доцільно робити на симулято-
рах різних клінічних ситуацій.

Нами було проведено анкетування 
лікарів-інтернів-стоматологів першого 
року навчання на циклі «Хірургічна 
стоматологія» за результатами прове-
дення практичного заняття з освоєння 
навичок дентальної імплантації на су-
часних симуляторах, які імітують різні 
типи кістки альвеолярного паростка. 
Результати анкетування учасників, які 
оцінювали ефективність заняття за де-
сятибальною шкалою виглядали на-
ступним чином: 80% оцінили заняття 
на 8-10 балів, відмітивши адекватність 
симуляторів клінічним ситуаціям і за-
уважили, що у випадку невдалої спро-
би є можливість її повторного вико-
нання без негативних наслідків для 
пацієнта; 20% інтернів оцінили занят-
тя на 6-8  балів, зазначивши, що адек-
ватність тактильних навичок це важ-
ливо, але як негативний момент відмі-
тили відсутність можливості живого 
спілкування з пацієнтом, що є важли-
вим для встановлення комунікативно-
го контакту.

Висновки. Вважаємо, що запропо-
новані варіанти проведення семінар-
ського та практичного занять з вико-
ристанням симуляторів сприяють роз-
витку клінічного мишлення лікарів-
інтернів-стоматологів та більш 
ефективній теоретичній та практичній 
підготовці до подальшої самостійної 
лікарської діяльності. Це обгрунтовує 
доцільність їх широкого впроваджен-
ня в учбовий процес очної частини ін-
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тернатури. Представлені матеріали 
свідчать про те, що запропоновані 
форми організації занять для лікарів-
інтернів є позитивним досвідом, який, 
на нашу думку, може бути корисним 
для запровадження в інших медичних 
закладах України.
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Сучасна медицина має в своєму ар-
сеналі достатню кількість новітніх ме-
тодів реабілітації після проведення 
дентальної імплантації. Серед описа-
них методів підтримуючої терапії важ-
ливе місце займають фізичні методи, в 
тому числі квантова терапія [1]. На 
думку дослідників, квантова терапія є 
простим, зручним і безболісним фізіо-
терапевтичним методом з широким 
спектром дії, який дозволяє прискори-
ти відновлювальний процес в кістці 
після дентальної імплантації. Однак, 
слід зазначити, що даний метод впливу 
на процеси регенерації недостатньо 
широко використовуються на прак-
тичній імплантології через відсутність 
чітких рекомендацій щодо параметрів 
лазерного випромінювання. Саме це є 
причиною дискредитації методу лазе-
ротерапії [2]. Рекомендовано сполуче-
не застосування імуномодулятора і 
антиоксиданта з ХЕЛБО-терапією, що 
дозволяє поліпшити результати про-
філактики запальних ускладнень після 
імплантації у хворих на генералізова-
ний пародонтит [3].

Зараз широко на післяімплантацій-
ному етапі використовуються методи 
корекції білково-мінерального обміну. 
Для таких цілей В.В. Поворознюк та 
I.П. Мазур [4, 5] пропонують застосу-

вувати препарати наступних груп: 
кальційвмісні: «Космол», гліцерофос-
фат кальцію; антирезорбенти: «Фоса-
макс» «Альфакальцидол» (вітамін Д і 
його похідні); стимулятори формуван-
ня кісткової тканини: остеохін, флюо-
риди.

Особливу актуальність підтримую-
ча остеотропна терапія набуває у від-
далені періоди після імплантації. Дані 
ультразвукової ехоостеометрії демон-
струють суттєві зміни щільності кіст-
кової тканини навколо імплантатів в 
терміни від 2-х до 7-и років [6].

В дисертаційному дослідженні Д.М. 
Короля [7] показана ефективність 
комплексної післяімплантаційної те-
рапії, яка полягає в комбінованому 
використанні лазерного випроміню-
вання і антирезорбенту «Фосамакс» 
через 6 місяців після проведення ден-
тальної імплантації. При цьому підви-
щення щільності кісткової тканини 
навколо імплантату підтверджено да-
ними рентгенографії.

Виявлені порушення імунного ста-
тусу та процесів кісткового метаболіз-
му у пацієнтів з первинним і повтор-
ним періімплантитом, послужили об-
грунтуванням для використання полі-
оксидонія та альфакальцидолу в 
терапії рецидивуючих періімплантитів 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДТРИМУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ 
ПІСЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

Ярова С.П. 
д.мед.н., професор  
Донецький національний медичний університет

Ключові слова: дентальна імплантація, підтримуюче лікування.
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шляхом нормалізації локального і сис-
темного імунітету. Виражену нормалі-
зуючу дію на процеси кісткового ремо-
делювання та на поліпшення остеоін-
теграції дентальних імплантатів в піс-
ляопераційному періоді надає 
застосування препарату «Бівалос» в 
комплексі з лікопідом [8].

Найважливішою складовою під-
тримуючої терапії є професійна гігієна 
порожнини рота, яка займає своє міс-
це на всіх етапах – від передімпланта-
ційної підготовки до установки імп-
лантатів і, особливо, на етапі функціо-
нування протезних конструкцій. Ана-
ліз, проведений гігієністами з 
використанням широкого спектру гігі-
єнічних індексів показав, що стан гігі-
єни порожнини рота у первинно звер-
нувшихся з приводу дентальної імп-
лантації в 78% випадків є незадовіль-
ним. В передопераційний період 
задачею лікаря є зниження ризику 
бактеріальних ускладнень при прове-
денні хірургічного етапу. Тому, з метою 
забезпечення оптимальних умов для 
проведення імплантації, рекоменду-
ється заміна засобів індивідуального 
догляду за порожниною рота в передо-
пераційному періоді – призначення лі-
кувально-профілактичних зубних паст 
з протизапальною дією: Лакалут актив 
(Німеччина), Ельгідіум (Франція), а 
також ополіскувачів на основі хлоргек-
сидину біглюконату (Елюдрил) [9]. 
Вказаний ополіскувач разом з іншими 
засобами гігієни лабораторії «Pierre 
Fabre Oral Kea» (зубними щітками, мі-
крощітками та зуною пастою) реко-
мендується застосовувати відразу з 

першого дня після проведення ден-
тальної імплантації. Показана висока 
ефективність запропонованого гігіє-
нічного комплексу у пацієнтів після 
хірургічного етапу імплантації, що до-
зволило в 3  рази скоротити кількість 
післяопераційних запальних усклад-
нень [10].

За даними літератури, найбільша 
ймовірність розвитку післяімпланта-
ційних ускладнень спостерігається в 
перші 6  місяців  – в період остеоінте-
грації дентальних імплантатів. Саме 
тому у цей проміжок часу потрібен 
ретельний догляд за порожниною рота 
з використанням засобів гігієни спря-
мованої лікувально-профілактичної 
дії. В зв’язку з вищесказаним було за-
пропоновано комплекс лікувально-
профілактичних заходів, які включали 
наступні компоненти: зубна паста 
«Колгейт Тотал» (з підвищеною бакте-
рицидною дією за рахунок вмісту три-
клозана) та «Гарант» (включає компо-
ненти остеотропної дії: остеопати і 
магнію сульфат), антисептичні полос-
кання препаратом “Гівалекс”. Було 
встановлено, що мукозит спостерігав-
ся тільки у одного пацієнта навколо 
двох імплантатів, а періімплантит було 
зафіксовано один раз на 3-у місяці піс-
ля імплантації. В середньому, за 6 міся-
ців було зареєстровано 3,2% випадків 
розвитку ускладнень навколо імплан-
татів, відторгнення імплантатів не спо-
стерігалось [11]. З метою профілакти-
ки розвитку ранніх післяопераційних 
запальних ускладнень після хірургіч-
ного етапу дентальної імплантації, як 
найбільш ефективний препарат з ан-
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тимікробною дією по відношенню до 
грибів роду Кандіда, рекомендований 
«Гівалекс» [12]. Доведено, що правиль-
ний вибір фармакологічного супрово-
ду операції дентальної імплантації за-
безпечує скорочення термінів загою-
вання раневої поверхні, профілактику 
ускладнень, особливо ризик розвитку 
вторинного інфікування рани, у хво-
рих на генералізований пародонтит 
[13]. На підставі проведеного обсте-
ження пацієнтів після хірургічного 
етапу імплантації, встановлена висока 
ефективність антибіотика «Аксеф» для 
профілактики інфекційних ускладнень 
[14]. Для мінімізації ризику розвитку 
ранніх післяопераційних ускладнень 
була показана доцільність антисептич-
них препаратів сполучених гігієнічних 
та лікувальних властивостей, а також 
використання іригаторів, йоршиків та 
ін. [15]. При наявності протипоказань 
до призначення антибіотиків, для про-
філактики післяопераційних усклад-
нень після імплантації, рекомендовано 
застосування фітопрепаратів [16].

Результати визначення характера 
мікрофлори на етапах імплантації у 
пацієнтів похилого віку показали, що 
недотримання гігієни порожнини рота 
сприяє наявності в кістковому ложе 
потенційно агресивних видів мікро-
організмів, таких як Staphylococcus au-
reus, Porphyromonas gingivalis, Pepto-
streptococcus anaerobius, що є ризиком 
розвитку інфекційних ускладнень вну-
трішньокісткової імплантації. Тому 
необхідно дотримуватись правил раці-
онального догляду за порожниною 
рота пацієнтів, яким проводили ден-

тальну імплантацію [17, 18].
Поряд з індивідуальною гігієною 

порожнини рота важливою складовою 
комплекса гігієнічних заходів є регу-
лярна професійна гігієна порожнини 
рота. Її задача полягає в ретельному 
видаленні біоплівки, зубного нальоту, 
щільних над- і під’ясеневих зубних 
відкладень з усіх поверхонь коронко-
вої та кореневої частини зуба, включа-
ючи фуркації. Відомо, що біоплівка є 
добре організованою спільнотою, в 
якій взаємодіють мікроорганізми і, 
яку можна видалити тільки механіч-
ним способом [19, 20]. Однієї індивіду-
альної гігієни недостатньо для запобі-
гання утворення зубних відкладень, 
тому що на інтенсивність їх утворення 
впливають також і особливості функ-
цій організму пацієнта (склад слини, 
стан травної і імунної системи, прикус, 
вік і т. д.). А. Боттічеллі (2006) та Perry 
at al. (2001) вказують на наступні тер-
міни проведення профілактичних 
оглядів: перший рік 3 – 4 рази; наступ-
ні роки – 1 раз в 6 на місяців за умови 
відсутності патології в ділянці імплан-
тації і дотримання адекватної гігієни. 
Інші автори (E. Wilkins, 2000) пропо-
нують проводити професійну гігієну в 
перший рік з інтервалом 1-2  місяці. 
Новицький В. Б. (2006) рекомендує 
проводити професійну гігієну через 
1  місяць після установки імплантатів, 
потім через 3 місяці.

Угрин М. М. зі співавт. (2008), спи-
раючись на свій досвід, запропонував 
в перший рік після фіксації протезної 
конструкції наступні терміни: перший 
тиждень після фіксації протеза (про-
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водиться вибір індивідуальних засобів 
догляду за імплантатами та протезами, 
а також навчання пацієнта правильно 
ними користуватись); через 1  місяць 
після фіксації протеза (проводиться 
корекція призначених гігієнічних за-
собів і навичок); кожні 3  місяці про-
тягом першого року (проводиться 
контроль зубних відкладень, стану 
м’яких тканин, зондування пластико-
вим зондом, зняття зубних відкладень, 
повторний інструктаж пацієнтів). В 
подальшому професійна гігієна паці-
єнтам з дентальними імплантатами 
повинна здійснюватись не рідше, ніж 
раз на 6  місяців за умови відсутності 
схильності до періімплантитної кіст-
кової інфекції та дотримання адекват-
ної гігієни порожнини рота.

На думку авторів, тільки при ре-
тельній індивідуальній і професійній 
гігієні можна розраховувати на довго-
тривале успішне функціонування про-
тезних конструкцій з опорою на імп-
лантати [21]. Найбільш вірогідною 
причиною розвитку запалення в тка-
нинах, які оточують функціонуючий 
імплантат, може бути проникнення 
інфекції в зону контакту імплантату з 
кісткою [22, 23]. В якості профілактич-
ного заходу може виступати гермети-
зація інтерфейсу дентального імплан-
тату за допомогою герметиків [24, 25].

Проведений аналіз літератури свід-
чить про надважливу роль гігієнічного 
стану порожнини рота, з одного боку, в 
розвитку запально-деструктивних про-
цесів в пародонті, з іншого боку, в якос-
ті та довговічності протезних конструк-
цій на імплантатах [26]. Це обгрунтовує 

важливість підтримуючого лікування 
на всіх етапах імплантації. Однак, не-
зважаючи на значну кількість засобів 
гігієнічного догляду та цілий ряд існую-
чих рекомендацій щодо термінів про-
фесійних оглядів, до теперішнього часу 
не існує науково-обгрунтованих підхо-
дів до проведення підтримуючого ліку-
вання з конкретними практичними ре-
комендаціями для кожного з етапів 
дентальної імплантації з урахуванням 
стану тканин пародонту і гігієнічного 
рівня порожнини рота. Тому доцільною 
є розробка підходів до диференційова-
ної медикаментозної терапії на ранньо-
му післяопераційному етапі та обгрун-
тування кратності професійної гігієни 
на етапі функціонування імплантатів з 
урахуванням гігієнічного стану порож-
нини рота.
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Бронхиальная астма у детей при-
надлежит к числу распространенных 
аллергических болезней и остается од-
ной из актуальных медико-социаль-
ных проблем [1, 4, 9]. Исследования в 
рамках международной программы 
ISAAC (International Study of Asthma 
and Allergy in Childhood) в различных 
странах Европы выявили прогресси-
рующий, в 2 раза и более, рост заболе-
ваемости бронхиальной астмой детей 
и взрослых [2, 5, 6, 11, 12], встречаю-
щейся у 15-30 % населения планеты [3, 
4, 7]. Немаловажная роль в патогенезе 
бронхиальной астмы принадлежит ин-
фекциям, являющимся пусковым ме-
ханизмом развития заболевания, осо-
бенно у детей раннего возраста, а так-
же триггерным механизмом обостре-
ний бронхиальной астмы у детей 
[3,14].

Характерной особенностью общей 
патологии человека является рост хро-
нических инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний в последние годы. Как 
правило, они вызываются или связаны 
с персистирующими, так называемыми 
«медленными» микроорганизмами с 
атипичными биологическими свой-
ствами, обладающими множественной 
антибиотикоустойчивостью в условиях 
нарушенной иммунной системы ма-
кроорганизма, наиболее распростра-
ненными из которых являются вирусы 
простого герпеса І-ІІ типов, цитомега-
ловирус, вирус Эпштейна-Барр, 
Chlamydophyla pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniaе [10]. Герпес-вирусы (ГВ) че-
ловека распространены в самых раз-
личных районах мира, поражая до 95% 
населения как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах. К пятилетнему 
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возрасту вирусом герпеса инфицирова-
но около 60% детей, а к 15 годам – почти 
90% детей и подростков.

К настоящему времени известно 
восемь типов возбудителей герпеса, 
которые могут вызывать заболевания 
у человека. Вирус простого герпеса 
первого типа HSV-1  чаще вызывает 
поражение назолабиальной области, 
2-го типа – генитальный герпес и гене-
рализованные формы болезни у ново-
рожденных. Вирус герпеса третьего 
типа вызывает ветряную оспу или 
опоясывающий лищай, четвертого  – 
вирус Эпштейна-Барр  – инфекцион-
ный мононуклеоз, назофарингеаль-
ную карциному, лимфому Беркитта, 
волосатую лейкоплакию. Вирус герпе-
са 5 типа – цитомегаловирус поражаем 
в основном внутренние органы, вы-
зывая врожденные поражениея ЦНС, 
ретинопатии, пневмониты, гепатиты, 
сиалоадениты. Вирус герпеса 6  типа 
предполагает с внезапной экзантемой, 
вирус герпеса 7  типа  – с синдромом 
хронической усталости. Вирус герпеса 
8  типа вызывает саркому Капоши у 
ВИЧ-серонегативных людей, саркому 
Капоши, ассоциированную с ВИЧ-
инфекцией и СПИДом, различные им-
фопролиферативные заболевания: 
лимфома первичного экссудата, мно-
гоочаговое заболевание Кастлена. По-
ражение слизистой оболочки ротовой 
полости, губ может вызываться че-
тырьмя-пятью вирусами герпеса, хотя 
наиболее часто, по данным литерату-
ры, вирусом простого герпеса І типа 
[8].

Герпетические гингивостоматиты 

при первичном заражении чаще встре-
чаются у детей от 6 месяцев до 3 лет и 
клинически начинаются с явлений 
острой интоксикации, озноба, высо-
кой лихорадки, с одновременным воз-
никновением очаговой гиперемии, от-
ека щек, языка, десен, губ, мягкого и 
твердого нёба и дужек. В последующем 
их месте вскоре появляются типичные 
герпетические высыпания в виде груп-
пы пузырьков с серозным содержи-
мым, окруженных венчиком гипере-
мии, которые быстро вскрываются, 
образуя неглубокие эрозии. Чаще вы-
сыпания локализуются на языке и сли-
зистой оболочке щек. Отмечаются 
краснота и отечность десен, увеличе-
ние и болезненность регионарных 
лимфатических узлов. Течение герпе-
тического стоматита во многом опре-
деляется наслоением бактериальной 
флоры, обычно его продолжитель-
ность составляет 7–10  дней. При от-
сутствии этиопатогенетического лече-
ния продолжительность первичного 
гингивостоматита составляет до двух 
недель. Экскреция вируса со слюной 
прекращается к концу первой недели 
заболевания. В случае рецидива герпе-
тического гингивостоматита продро-
мальный период характеризуется на-
личием зуда, жжения, болезненности в 
полости рта. Клиническая картина ха-
рактеризуется наличием везикул на 
красной кайме губ, твердом небе, ще-
ках, деснах, носогубном треугольнике 
в первые два дня заболевания.

Персистирующие вирусы также спо-
собны повреждать эпителий дыхатель-
ных путей, угнетать барьерные свойства 
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бронхиальной стенки, чем создают усло-
вия для развития воспалительного про-
цесса, способствуют гиперпродукции Ig 
E, сенсибилизации организма к неин-
фекционным агентам. Кроме того, на-
рушения контроля со стороны вегета-
тивной нервной системы, проявляющи-
еся увеличением холинергической и 
дисфункцией адренергической активно-
сти, усугубляют развитие бронхиальной 
гиперреактивности [7,12].

Рост распространенности бронхи-
альной астмы, не всегда достаточная 
эффективность базисной противовос-
палительной терапии, высокая заболе-
ваемость респираторным хламидио-
зом, микоплазмозом, герпесвирусны-
ми инфекциями требуют разработки 
дополнительных мероприятий для ле-
чения заболевания, контроля над его 
течением, предупреждения или замед-
ления процессов ремоделирования 
дыхательных путей и улучшения каче-
ства жизни больных детей.

Целью нашей работы явилось опре-
деление особенностей поражения сли-
зистой оболочки полости рта у детей с 
бронхиальной астмой, ассоциирован-
ной с герпесвирусными инфекциями.

Материалы и методы исследова-
ний. Проведено комплексное обследо-
вание 328  детей в возрасте от 1  до 
15  лет, страдающих персистирующей 
бронхиальной астмой.

Диагноз бронхиальной астмы и сте-
пень тяжести устанавливался в соот-
ветствии с утвержденными критерия-
ми  – Приказа МОЗ Украины №767  и 
международных рекомендаций GІNA, 
2015.

Критерии включения детей в иссле-
дование: дети, страдающие бронхиаль-
ной астмой.

Критерии исключения детей из ис-
следования: дети с врожденной анома-
лией дыхательных путей, наличием 
других различных хронических забо-
леваний органов дыхания.

Для выявления частоты встречае-
мости коморбидности внутриклеточ-
ных инфекций и бронхиальной астмы, 
у всех детей определялись уровни 
специфических иммуноглобулинов 
классов M и G в сыворотке крови, а 
также ДНК вирусов простого герпеса 
І-ІІ типов, цитомегаловируса, 
Эпштейна-Барр в соскобах слизи со 
слизистой оболочки ротовой полости.

Исследование объективного стату-
са пациентов проводилось по обще-
принятой схеме, включающей осмотр, 
пальпацию, перкуссию, аускультацию, 
определение степени бронхиальной 
проходимости методом пикфлоуме-
трии, спирометрии.

Контрольную группу здоровых де-
тей составили дети с благополучным 
акушерским анамнезом, нормальным 
течением периода новорожденности, 
отсутствием проявлений аллергии, ре-
цидивирующих и хронических заболе-
ваний, нормальным психическим и 
физическим развитием, с частотой 
острых респираторных заболеваний с 
поражением верхних дыхательных пу-
тей не более 3 раз в год. Осмотр ребен-
ка в день проведения обследований не 
выявлял отклонений от нормы.

Статистическое описание выбор-
кам давали методами оценки вариаци-
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онных рядов. Достоверность различий 
между относительными частотами 
устанавливали по критерию Стьюден-
та. Для сравнения групп степеней тя-
жести бронхиальной астмы использо-
вался критерий φ* Фишера.

Результаты и обсуждения.
В результате полученных данных 

об инфицировании больных внутри-
клеточными инфекциями были выде-
лены 2 группы обследуемых детей. Ос-
новную группу (I группа) составили 
256 детей с бронхиальной астмой, ин-
фицированных внутриклеточными 
инфекциями: герпесвирусными, в 
частности, вирусом простого герпеса 
І-ІІ типов, цитомегаловирусом, виру-
сом Эпштейна-Барр. В группу сравне-
ния (ІІ группа) вошли 72  ребенка с 
бронхиальной астмой, не инфициро-
ванные внутриклеточными инфекция-
ми. Группу контроля составили 
50 практически здоровых детей анало-
гичного возраста.

В основной группе и группе сравне-
ния отмечалось преобладание количе-
ства мальчиков над количеством дево-
чек. Так, в основной группе было 173 
(67,6%) мальчиков и 83 (32,4%) девочек, 

в группе сравнения – соответственно – 
48 (66,7%) и 24 (33,3%). Среди практи-
чески здоровых детей – мальчиков – 34 
(68,0%), девочек – 16 (32,0%).

Как видно из таблицы 1, группы со-
поставимы по полу и возрасту. Так, 
средний возраст детей в основной 
группе составил 10,2±0,5 лет, в группе 
сравнения – 9,2±1,2 лет, в группе здо-
ровых детей – 9,7±0,9 лет.

Длительность заболевания бронхи-
альной астмой в основной группе со-
ставила 5,43±1,01 лет и в группе срав-
нения – 5,19±1,35 лет.

При исследовании детей, больных 
бронхиальной астмой, у 256 (78,05%) 
было выявлено наличие IgM и/или IgG 
к различным внутриклеточным перси-
стирующим возбудителям  – вирусу 
простого герпеса І-ІІ типов, цитомега-
ловирусу, Эпштейна-Барр-вирусу, 
Сhlamydophila pneumoniae и 
Mycoplasma pneumoniaе. Эти дети со-
ставили основную, І группу, наблюде-
ния. Частота инфицированности воз-
будителями была различна. Так, анти-
тела к вирусу простого герпеса І-ІІ ти-
пов выявлены у 80 (31,3%), 
цитомегаловирусу  – у 124 (48,4%), 
Эпштейна-Барр-вирусу – у 66 (25,8%), 

Таблица 1 
Состав обследованных детей по полу и возрасту
Возраст Дети с БА, 

инфицированные 
внутриклеточными 
инфекциями, n=256

Дети с БА, 
неинфицированные 
внутриклеточными 
инфекциями, n=72

Здоровые дети,
n=50

абс. % абс. % абс. %
Мальчики 173 67,6 48 66,7 34 68,0
Девочки 83 32,4 24 33,3 16 32,0
Средний воз-
раст, лет

10,2±0,5 9,2±1,2 9,7±0,9
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Сhlamydophila pneumoniae  – у 71 
(66,8%) и Mycoplasma pneumoniaе  – у 
33 (12,9%) детей. У 134 (52,3%) пациен-
тов отмечалась сочетанная инфициро-
ванность различными возбудителями.

В группе детей, инфицированных 
внутриклеточными персистирующими 
возбудителями, с целью определения 
активности инфекционного процесса 
методом полимеразной цепной реак-
ции определялось наличие ДНК возбу-
дителей в соскобе со слизистой оболоч-
ки полости рта. В результате обследова-
ния, активное течение инфекционного 
процесса, вызванное внутриклеточны-
ми персистирующими возбудителями, 
наблюдалось у 164 (64,1%) детей, ла-
тентное  – у 92 (35,9%) детей, больных 
бронхиальной астмой (таблица 2). При 
среднетяжелом течении персистирую-
щей формы бронхиальной астмы ак-
тивное течение внутриклеточных ин-
фекций наблюдалось практически у 
половины пациентов (49,4%). При лег-
кой и тяжелой  – у четверти больных, 
соответственно, в 27,4% и 23,2% случа-
ев. Латентное течение инфекционного 
процесса, вызванного внутриклеточ-

ными патогенами, выявлено у 56,5% 
детей с легким персистирующим тече-
нием бронхиальной астмы, 28,3%  – со 
среднетяжелым и 15,2%  – с тяжелым 
течением заболевания.

Следует отметить выявленную кор-
реляцию между активностью инфекци-
онного процесса и тяжестью течения 
заболевания  – для активного течения 
инфекции характерным было более тя-
желое течение бронхиальной астмы; 
при латентном течении инфекции пре-
обладало легкое течение заболевания.

Активное течение рассматривае-
мых инфекций у больных бронхиаль-
ной астмы чаще отмечалось при хла-
мидофильной инфекции – у 49 (69,1%) 
больных, цитомегаловирусной  – у 49 
(39,5%) и вирусе Эпштейна-Барр – у 31 
(46,9%). ДНК вируса простого герпеса 
І-ІІ типов выявлено у 21 (26,3%), и 
Mycoplasma pneumonia  – у 8 (24,2%) 
детей (таблица 3).

По нашим данным, наследственная 
отягощенность по бронхиальной аст-
ме наблюдалась у 58 (22,7%) пациен-
тов, инфицированных внутриклеточ-
ными инфекциями и у 32 (44,4%) де-

Таблица 2 
Частота активности внутриклеточных инфекций в зависимости от тяжести бронхи-
альной астмы у детей
Степень тяжести 
бронхиальной 
астмы

Активное течение 
инфекционного 
процесса, n=164

Латентное течение 
инфекционного 
процесса, n=92

φ* Фишера 
и его уровень 
значимости (р)

абс. % абс. %
Легкая персисти-
рующая

45 27,4 52 56,5 φ*=4,6
р<0,001

Среднетяжелая 
персистирующая

81 49,4 26 28,3 φ*=3,4
р<0,001

Тяжелая персисти-
рующая

38 23,2 14 15,2 φ*=1,56
р=0,06
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тей, неинфицированных внутрикле-
точными инфекциями (р<0,05). 
Причем, в большинстве случаев, ал-
лергическими заболеваниями страда-
ли матери детей, что не противоречит 
данным многочисленных исследова-
ний, свидетельствующих о том, что 
значимым фактором риска развития 
бронхиальной астмы у ребенка в боль-
шей степени является заболевание ма-
тери, чем отца. Это происходит вслед-
ствие влияния материнских Ig E и Ig G, 
цитокинов амниотической жидкости, 
аллергенов в фетоплацентарном окру-
жении, как факторов становления 
Th-1/Th-2  ответа на окружающие ан-
тигены плода [17].

У 156 (49,2%) детей основной груп-
пы в анамнезе отмечались проявления 
гингивостоматита. Герпесвирусная 
природа гингивостоматита подтверж-
дена у 139 (89,1%) детей методом по-
лимеразной цепной реакции с опреде-
лением ДНК вирусов в соскобе со сли-
зистой оболочки полости рта. Сред-
ний возраст начала проявления 
заболевания составил 2,73±0,19 лет. До 
6  месяцев проявления герпетического 
стоматита не выявлялось, что, по мне-
нию некоторых исследователей, может 
быть обусловлено особенностями 
местного иммунитета слизистой обо-
лочки полости рта у таких детей.

У 37 (23,7%) детей отмечалось лег-
кое течение стоматита, характеризовав-
шееся в продромальном периоде отсут-
ствием симптомов интоксикации, от-
носительно удовлетворительном состо-
янии и повышении температуры тела 
до субфебрильных цифр. Катаральный 
период проявлялся сохранением суб-
фебрильной температуры тела, гипере-
мией и отеком десен, у 14 детей – кро-
воточивостью десен, у 13 – единичных 
везикулезных высыпаний или эрозий.

У 51 (32,7%) ребенка стоматит про-
текал в среднетяжелой форме. Продро-
мальный период характеризовался 
ухудшением самочувствия, аппетита, 
нервным возбуждением, повышенной 
капризностью, субфебрильной темпе-
ратурой. В катаральном периоде отме-
чались симптомы общей интоксика-
ции, лихорадка на фебрильных цифрах, 
гиперемия и отек слизистой оболочки 
полости рта, группы до 20-25  пузырь-
ков или эрозий, появляющихся в не-
сколько этапов, гиперсаливация, не-
приятный запах изо рта, повышенная 
кровоточивость слизистой оболочки.

68 (43,6%) детей имели тяжелое те-
чение стоматита. У них продромаль-
ный период характеризовался наличи-
ем симптомов общей интоксикации, 
тошнотой, рвотой, увеличением под-
челюстных и переднешейных лимфа-

Таблица 3 
Частота обнаружения ДНК персистирующих инфекций среди детей с бронхиальной 
астмой
Инфицированные дети 
(n=256)

Вид внутриклеточного возбудителя

ВПГ ЦМВ ВЭБ Chl. pneum. Myc. pneum.
Абс. число 21 49 31 49 8
% 26,3 39,5 46,9 69,1 24,2
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тических узлов. У 7 детей наблюдались 
носовые кровотечения. В катаральном 
периоде у всех детей были резко вы-
ражены симптомы интоксикации, по-
вышение температуры тела до 39-40⁰С, 
гиперемия и отек слизистой оболочки 
полости рта, множественные, сливаю-
щиеся между собой пузырьки, после 
вскрытия которых образовывались 
обширные эрозии.

У 97 (62,2%) пациентов отмечались 
рецидивирующие гингивостоматиты, 
протекающие с симптомами общей 
интоксикации и лихорадкой. Рецидив 
гингивостоматитов в подавляющем 
числе случаев провоцировался остры-
ми респираторными вирусными ин-
фекциями и у всех детей сопровождал-
ся обострением бронхиальной астмы.

На первом году жизни дети, неин-
фицированные внутриклеточными 
персистирующими возбудителями, бо-
лели респираторными инфекциями 
значительно чаще (p<0,01), чем инфи-
цированные. Так, в основной группе 
число детей, переносивших четыре и 
более раз острые респираторные ви-
русные инфекции на первом году жиз-
ни было 61 (23,9 %), а в группе сравне-
ния – 38 (52,8%). Причем, во II группе 
почти в 2 раза чаще вирусные инфек-
ции протекали с осложнениями в виде 
отита, этмоидита, простого бронхита, 
обструктивного бронхита. Так, в ос-
новной группе осложнения острой ви-
русной инфекции встречались у 28 
(10,9 %) детей, а в группе сравнения – у 
14 (19,4%) детей.

Длительность, интенсивность и 
объем терапии стоматитов определя-

лись клинической формой заболева-
ния. При этом базисная терапия брон-
хиальной астмы проводилась в зависи-
мости от ее тяжести и периода течения.

Всем детям с подтвержденной гер-
петической этиологией стоматитов на-
значались ациклические нуклеозиды – 
Ацикловир по 100мг 5  раз в сутки у 
детей до 2 лет и по 200 мг 5 раз в сутки 
у детей старше 2 лет в течение 10 дней 
при острой первичной и 14  дней при 
рецидивирующем течении инфекции.

Учитывая способность внутрикле-
точных инфекций влиять на состояние 
иммунной системы, наличие случаев 
резистентности к Ацикловиру и дру-
гим ациклическим нуклеозидам гер-
песвирусов, что может непосредствен-
но повлиять на течение и исход забо-
левания, нами в комплекс лечебных 
мероприятий у наблюдаемых пациен-
тов были включены иммунотропные 
препараты, в частности интерфероны. 
α2β-интерферон, содержащий 150 
000  МЕ интерферона, назначался де-
тям в возрасте до 7 лет. У детей старше 
7 лет использовали 500 000 МЕ интер-
ферона. Применялся препарат в виде 
ректальных свечей два раза в сутки 
10 дней ежедневно при острой первич-
ной инфекции. При активном рециди-
вирующем течении внутриклеточной 
инфекции препарат назначался в той 
же дозировке тремя десятидневными 
циклами с десятидневными интерва-
лами раза в год [13].

Антисептическая обработка слизи-
стой оболочки полости рта проводи-
лась раствором фурацилина 1:5000, 
0,25% раствором хлоргексидина, 2% 
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раствором мирамистина. Афты с не-
кротическим налетом обрабатывались 
1-2% раствором протеолитических 
ферментов (трипсина, химотрипсина).

Лечение герпесвирусных инфекций 
представляет большие трудности, так 
как на сегодняшний день ни один из 
известных противовирусных препара-
тов не способен элиминировать пато-
генные вирусы из организма человека. 
Учитывая влияние активного течения 
внутриклеточных инфекций, в част-
ности, проявляющихся поражением 
полости рта, на течение бронхиальной 
астмы у детей, необходимо проводить 
как местное лечение стоматитов, так и 
назначать виростатики в фазе репли-
кации вируса или в периоде реактива-
ции хронической инфекции.
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Для качественного медицинского 
последипломного стоматологического 
образования необходимо, с одной сто-
роны, увеличить количество времени, 
предназначенного для клинической 
практики, с другой,  – изменить мето-
дологию преподавания. Не случайно, 
основополагающим принципом пер-
вого этапа последипломного образова-
ния  – интернатуры  – является един-
ство медицинской практики и обуче-
ния. Большинство врачей-интернов 
мотивированы к углубленному усовер-
шенствованию теоретических и прак-
тических аспектов своей профессио-
нальной деятельности, осознавая вза-
имосвязь и взаимообусловленность 
этих двух неразрывных составляющих 
врачебного мастерства [1]. Именно 
интернатура дает право на самостоя-

тельную врачебную деятельность и 
предоставляет возможность ознаком-
ления с инновационными технологи-
ческими средствами лечения патоло-
гии челюстно-лицевой области. В этот 
период продолжается формирование и 
совершенствование личностных ка-
честв специалиста.

Одним из востребованных направ-
лений стоматологии в настоящее вре-
мя является имплантология. Результа-
ты подготовки врачей-стоматологов, 
имеющих глубокие теоретические и 
практические навыки в области им-
плантологии, во многом зависят от 
эффективности предоставляемого 
учебного материала [2].

Основной проблемой в подготовке 
специалистов остается отсутствие воз-
можности получения практических 
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навыков на пациентах или биологиче-
ском материале. Современное законо-
дательство Украины предполагает 
большой перечень законодательных 
барьеров для получения возможности 
работы с биологическим материалом. 
Также немаловажным фактором яв-
ляется отсутствие желания у боль-
шинства пациентов на участие в ока-
зании им медицинских услуг, как сту-
дентами, так и врачами-интернами 
[3,4]. Свое нежелание потенциальные 
пациенты объясняют отсутствием 
опыта лечебной работы, трудностями 
в установлении личностного контак-
та, боязнью перед предстоящими ма-
нипуляциями, особенно хирургиче-
ского профиля.

Нами был проведен опрос 200  па-
циентов стоматологических клиник г.
Краматорска Донецкой области об их 
отношении к оказанию услуг врачами-
интернами под курированием лечаще-
го врача. Каждому пациенту предлага-
лась анкета, включающая 10 вопросов. 
По результатам анкетирования были 
получены следующие результаты. Ка-
тегорически против лечения у моло-
дых врачей-стоматологов высказа-
лись146  респондентов (73%), 32  ре-
спондента – не могли однозначно дать 
ответ (16%) и лишь 22 респондента (11 
%) высказались – однозначно «за».

Что касается самих врачей-интер-
нов, то ситуация складывалась следу-
ющим образом. Из 22 опрошенных на-
чинающих врачей 90,9% указало на 
отсутствие получения ими достаточ-
ных практических навыков в процессе 
обучения в ВУЗе. Из них 80% изъявило 

желание получить практические на-
выки на биологическом материале и 
лишь 20%  – на фантомных моделях. 
Следует отметить, что все врачи-ин-
терны связывали с обучением в интер-
натуре (и на очном, и на заочном ци-
клах) надежду на повышение своего 
профессионального уровня.

Совместно с интернами, изъявив-
шими желание получить практические 
навыки на биологическом материале, 
были проведены специальные занятия 
по практическим навыкам импланта-
ции на свиных челюстях. Результаты 
занятий были оценены анкетировани-
ем участников, в котором они оцени-
вали эффективность данных занятий 
по десятибалльной шкале: 79% оцени-
ли занятия на оценку от 8 до 10 баллов 
и отметили значительную важность 
подобных учебных практик для фор-
мирования хирургических навыков, а 
21% оценил занятие от 6  до 8  баллов, 
связывая это с анатомическим несоот-
ветствием используемого биологиче-
ского материала.

Параллельно проводились занятия 
на фантомных анатомических моделях 
с участием интернов, изъявивших та-
кое желание ранее. По итогам анкети-
рования интерны отметили отсутствие 
адекватных тактильных навыков, не-
обходимых врачу-стоматологу-хирур-
гу. Все врачи-интерны, проходившие 
дополнительные практические заня-
тия, отметили большую необходи-
мость работы с пациентами для созда-
ния психологической и этической 
базы, формируемой при работе 
с  людьми.
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Проанализировав данные анкети-
рования, была доказана необходи-
мость использования во время подго-
товки будущих стоматологов-хирур-
гов-имплантологов точных фантом-
ных моделей и биологического 
материала. Кроме того, считаем целе-
сообразным разработку социальных 
проектов по изменению общественно-
го мнения к студентам и врачам-ин-
тернам медицинских вузов, участвую-
щих в лечебном процессе в практиче-
ском здравоохранении.
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У роботі з’ясовано морфологічні 
особливості у клінічно здорових курей 
в постнатальному періоді онтогенезу. 
З’ясовано особливості мікроскопічної 
будови залозистого та м’язового відді-
лів шлунка у курей 1-, 15-, 30-, 60-, 90-, 
150- і 180-добового вік. Здійснено мор-
фометричний аналіз на тканинному і 
клітинному рівнях.

Встановлено структурні особли-
вості слизової оболонки залозистого 
відділу шлунка у всіх вікових групах 
курей, де епітелій одношаровий при-
зматичний і за весь період досліду має 
найвищий показник висоти у 30-добо-
вих курчат, який поступово припиняє 
свій ріст до 90-добового віку.

Власна пластинка представлена 
пухкою сполучною тканиною, змінює 
свою товщину у курчат з одно- до 
180-добового віку поступово. М’язова 
пластинка утворена гладкою м’язовою 

тканиною, рівномірно розвинена на 
всьому проміжку залозистого відділу 
шлунка. Характеризується значним 
розвитком з однодобового віку до 
30-добового, після чого її розвиток по-
ступово призупиняється.

Відносно структурних компонентів 
слизової оболонки м’язового відділу 
шлунка у всіх вікових групах курей 
епітеліальний шар слизової оболонки 
представлений одношаровим кубіч-
ним епітелієм. Його впинання в осно-
ву слизової оболонки утворюють 
шлункові ямки. Слизова оболонка ор-
гана покрита щільною кератиноподіб-
ною плівкою – кутикулою, яка утворе-
на секретом простих трубчастих залоз.

Згідно з нашими дослідженнями 
товщина слизової оболонки м’язового 
відділу шлунка, товщина кутикули, 
власної пластинки, підслизової осно-
ви, м’язової оболонки та серозної обо-
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лонки курей до 180-добового віку, по-
рівняно з однодобовим віком збільшу-
ється асинхронно.

Постановка проблеми.
Метою будь-якої країни завжди 

було і залишається забезпечення насе-
лення продуктами харчування. При 
цьому важливу роль відіграє птахівни-
ча галузь, яка є однією із найбільш ін-
тенсивних і динамічних галузей сіль-
ськогосподарського виробництва, 
оскільки має швидкий період дозріван-
ня. Основним завданням цієї галузі є: 
розведення, годівля, утримання птиці, 
застосування механізації, автоматиза-
ції, проведення ветеринарної профілак-
тики з метою отримання якісної про-
дукції птахівництва [5, 8, 10, 11, 12].

Оскільки знання про травну систе-
му відіграють все більш значну роль у 
ветеринарній практиці, проблема да-
ної системи організму птиці є най-
більш актуальною і важливою в даний 
час. Поглиблене вивчення органів 
травлення дозволить грамотно про-
вести заходи по оздоровленню, а та-
кож безсумнівно дозволить поліпши-
ти продуктивність птиці і уникнути 
виникнення різних шлунково-кишко-
вих захворювань. Тому виникла необ-
хідність усестороннього комплексного 
дослідження травної системи свій-
ських птахів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. На сьогодні дослідженню 
різних систем органів свійських птахів 
присвячено чимало наукових робіт [2, 
3, 4, 7, 9, 11]. Проте відомості які є у 
вітчизняній і зарубіжній літературі з 

анатомії і гістології свійських птахів 
потребують комплексних досліджень 
та деталізації будови і розвитку всіх 
органів та систем домашніх птахів з 
урахуванням видових, породних, ста-
тевих, вікових та сезонних особливос-
тей, а також залежно від умов їх утри-
мання, харчування та експлуатації.

Мета статті. Провести гістоморфо-
логічі дослідження відділів шлунка ку-
рей у постнатальному періоді онтоге-
незу.

Матеріал і методика досліджень. 
Дослідження проводили на факульте-
тіі ветеринарної медицини Житомир-
ського національного агроекологічно-
го університету.

Об’єктом дослідження був залозис-
тий та м’язовий відділи шлунка клініч-
но здорових курей породи московська 
чорна, одно-, 15-, 30-, 60-, 90-, 150- та 
180-добового віку.

У роботі використовували патоло-
гоанатомічні, гістологічні та морфо 
метричні методи дослідження. Для гіс-
тологічних досліджень шматочки до-
сліджуваного матеріалу фіксували в 
10  – 12 % розчині нейтрального фор-
маліну, з подальшою заливкою в пара-
фін згідно схем запропонованих у ме-
тодичних посібниках. Парафінові зрі-
зи виготовляли на санному мікротомі 
МС-2. Товщина зрізів не перевищува-
ла 10 – 12 мкм.

Для вивчення морфології клітин і тка-
нин застосовували фарбування гістозрі-
зів гематоксиліном та еозином [1, 6].

Статистичну обробку результатів 
проводили з використання програми 
Microsoft Excel.
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Основні результати дослідження. 
Шлунок курей має два відділи: зало-
зистий і м’язовий. Залозистий відділ 
шлунка курей розміщений у лівій по-
ловині порожнини тіла, між лівою та 
правою ділянками печінки. Права сто-
рона залозистого відділу шлунка меж-
ує з селезінкою, вентральна  – з лівою 
частиною печінки, дорсальна сторо-
на  – зі сліпою і клубовою кишками. 
Залозистий відділ шлунка є продо-
вженням стравоходу, має форму вере-
теноподібно розширеної трубки і скла-
дається з вершини, тіла та проміжної 
зони. Сполучається із стравоходом 
більш вузькою вершиною, спрямова-
ною краніально, із м’язовим відділом 
шлунка з’єднується коротким пере-
шийком, розташованим каудально.

Відносно структурних компонентів 
слизової оболонки залозистого відділу 
шлунка важливо відзначити, що у всіх 
вікових групах курей епітелій одноша-
ровий призматичний і має висоту від 
33,17±4,51  у однодобових курчат до 
67,67±3,25  мкм у 30-добових  – за весь 

період досліду це найвищий показник. 
З 30 до 90-добового віку епітелій посту-
пово припиняє свій ріст і вже стано-
вить 46,83±4,08, а в 180-добовому віці – 
38,83±5,16 мкм. Власна пластинка пред-
ставлена пухкою сполучною тканиною, 
змінює свою товщину від 45,50±4,51  у 
однодобових курчат до 229,33±15,07 мкм 
у 180-добових курей. М’язова пластин-
ка утворена гладкою м’язовою ткани-
ною, рівномірно розвинена на всьому 
проміжку залозистого відділу шлунка. 
Характеризується значним розвитком з 
однодобового віку (19,33±2,01  мкм) до 
30-добового (93,33±6,98  мкм), після 
чого її розвиток поступово призупиня-
ється і вже до 90  діб зменшується у 
1,6 рази (59,83±3,36 мкм), до 180 діб – у 
1,7 рази (56,33±3,08 мкм) (табл. 1).

Підслизова основа слизової обо-
лонки в залозистому відділі шлунка 
повністю заповнена складними (гли-
бокими) пакетоподібними трубчасти-
ми залозами. Товщина підслизової 
основи варіює від 412,17±29,59 у одно-
добових курчат до 3555,17±90,04 мкм у 

Таблиця 1 
Морфометричні показники слизової оболонки залозистого відділу шлунку курей, 
M±m, (мкм)
Показники Вік курей (діб)

1 15 30 60 90 150 180
Епітеліальна 
пластинка

33,2± 
4,51

59,3± 5,58 67,7± 
3,25

51,8± 
3,78

46,8± 
4,08

45,5± 
14,20

38,8±
5,16

Власна плас-
тинка

45,5± 
4,51

91,7± 5,92 144,8±
11,25

156,2±
14,92

183,7±
18,24

213,5±
12,57

229,3±
15,07

М’язова плас-
тинка

19,3± 
2,01

41,2± 4,33 93,3± 
6,98

67,7± 
5,90

59,8± 
3,36

56,8± 
2,85

56,3±
3,08

Підслизова 
основа

412,2±
29,59

1016,2±
56,86

1361,8±
95,37*

1273,0± 
89,73

2514,7±
61,54

3168,8±
112,68

3555,2±
90,04

Слизова обо-
лонка (разом)

510,2±
33

1208,3±
63,15

1667,7±
95,30

1548,7± 
04,04

2805±
51,27

3484,7±
115,44

3879,7±
91,10*

Примітка: *–р ≤0,05;**–р ≤0,01;***–р ≤ 0,001 порівняно з попередньою віковою групою.
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180-добових. Проведені дослідження 
показали, що складні залози мають 
типову будову для курей всіх вікових 
груп. У кожній складній залозі виділя-
ється центральна порожнина, сполу-
чена вивідною протокою з порожни-
ною залозистого відділу шлунка. Ви-
відна протока покрита одношаровим 
призматичним епітелієм, розміри і 
форма клітин якого аналогічні епіте-
лію поверхневих залоз. У центральну 
порожнину складної залози впадають 
радіальні відділи – ацинуси, що мають 
на поперечних зрізах округлу, багато-
гранну або щілинну форму, що нагаду-
ють бджолині соти. Між окремими 
складними залозами містяться проша-
рок сполучної тканини, що утворює 
капсулу залози. Частки складних залоз 
з усіх боків оточені сполучною ткани-
ною, містять колагенові та еластичні 
волокна, а також пучки м’язових клі-
тин, що заходять сюди з м’язової плас-
тинки слизової оболонки.

У ході дослідження м’язової обо-
лонки ми поділяли її на три шари: 
внутрішній поздовжній, середній цир-
кулярний і зовнішній поздовжній.

У досліджених нами курей м’язова 
оболонка мала товщину від 
150±4,11 мкм у однодобових курчат, до 
30-добового віку збільшилась у 
1,5  рази (236,67±32,15  мкм), з 30  до 
90  добового  – в 1,8  рази 
(422,17±9,01 мкм), з 90 до 180-добово-
го віку  – у 1,3  рази і вже становила 
537,33±9,65 мкм. З трьох шарів м’язової 
оболонки у контрольних і дослідних 
курей всіх вікових груп найбільш роз-
винений середній циркулярний, най-
менше – зовнішній поздовжній шар.

Серозна оболонка утворена про-
стим плоским мезотелієм і пухкою во-
локнистою сполучною тканиною. Тов-
щина її в процесі росту і розвитку ор-
гана збільшується з 9,17±0,34  у одно-
добових курчат) до 33,33±2,13  мкм (у 
180-добових курей).

Рис.1. Фрагмент мікроструктури залозис-
того відділу шлунка 1-добових курчат:
1 – часточки глибоких залоз;
2 – центральна порожнина частки;
3 – канальці;
4 – м’язова оболонка.
Гематоксилін Караці та еозин. Х 80.

Рис. 2. Фрагмент мікроструктури м’язового 
відділу шлунка 15-добових курчат:
1 – трубчасті залози;
2 – підслизова основа;
3 – м’язова оболонка.
Гематоксилін Караці та еозин. Х 56.
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М’язовий відділ шлунка досліджу-
ваних курей так само розміщений у 
лівій порожнині тіла між частками 
печінки, спрямований косо, каудовен-
трально. З правого боку м’язовий шлу-
нок межує з дванадцятипалою киш-
кою; дорсальна його частина доторка-
ється до порожньої, сліпих і клубової 
кишок. М’язовий відділ шлунка курей 
всіх вікових груп складається з тіла, на 
правому і лівому боках якого є сухо-
жильні дзеркала. Тіло представлене 
краніальним (формує дорсальний 
край) і каудальним (формує вентраль-
ний край) сліпими мішками, які утво-
рюють закруглені кути і складаються з 
більш потужних бічних м’язів. 
М’язовий відділ сполучається із зало-
зистим відділом шлунка в ділянці кра-
ніального сліпого мішка, який без різ-
ких меж переходить у дорсальний 
край. Внутрішня поверхня м’язового 
відділу шлунка вистелена кутикулою 
зеленуватого кольору.

За результатами наших досліджень, 
епітеліальний шар слизової оболонки 
м’язового відділу шлунка представле-
ний одношаровим кубічним епітелієм. 
Його впинання в основу слизової обо-
лонки утворюють шлункові ямки. 
В  них відкриваються вивідні протоки 
простих трубчастих залоз, розміщених 
у власній пластинці. Слизова оболонка 
органа покрита щільною кератинопо-
дібною плівкою  – кутикулою, яка 
утворена секретом простих трубчас-
тих залоз.

М’язова пластинка представлена 
окремими пучками міоцитів, у зв’язку 
з чим під час морфометрії ми розгля-
дали її як частину підслизової основи, 
представленої переважно сполучнот-
канинними елементами.

У процесі гістологічної будови 
м’язової оболонки ми розглядали її 
окремими морфологічно оформлени-
ми частинами. Краніальна і каудальна 
проміжні м’язи утворюють стінку від-

Таблиця 2 
Морфометричні показники м’язового відділу шлунку курей, M±m, мкм
Показники Вік курей (діб)

1 15 30 60 90 150 180
Кутикула 172,0±

10,86
267,0±
13,27

371,2±
14,77

452,5±
19,03

469,8±
20,70

513,5±
10,93

544,5±
11,08

Власна
пластинка

468,3±
38,71

480,7±
31,78

520,7±
11,81

707,2±
42,18

773,3±
45,14

814,0±
37,79

853,5±
21,02

Підслизова 
основа

78,2±
6,99

128,5±
16,89

163,8±
31,25

203,8±
17,95

218,8±
14,27

248,2±
12,35

266,7±
7,74

Слизова 
оболонка
(разом)

718,5±
44,38

876,2±
28,91

1055,7±
44,09

1363,5±
34,39

1462,0±
34,35

1575,7±
31,09

1664,7±
27,15

М’язова 
оболонка
(разом)

1473,2±
84,71

1608,7±
53,29

1930,3±
71,13

2154,3±
64,25

2317,2±
33,87

2804,3±
170,05

3952,2±
161,49

Серозна 
болонка

11,83±
4,17

14,8±
5,51

26,5±
3,26

31,7±
7,89

35,2±
5,15

41,5±
6,27

47,5±
7,02

Примітка:*–р≤0,05;**–р ≤ 0,01;***–р ≤0,001 порівняно з попередньою віковою групою.
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повідних сліпих мішків. М’язова обо-
лонка у цій ділянці представлена вну-
трішнім циркулярним і зовнішнім по-
здовжнім шарами.

Згідно з результатами наших дослі-
джень, м’язова оболонка в ділянці го-
ловних м’язів представлена одним ша-
ром міоцитів. Міоцити мають косо-по-
здовжній напрямок, зливаючись свої-
ми кінцевими ділянками з 
сухожильними дзеркалами.

Серозна оболонка, що покриває 
м’язовий відділ шлунка у курей дослідже-
них вікових груп, розвинена аналогічно 
ділянці залозистого відділу шлунка.

У досліджуваних курей ми просте-
жили вікову динаміку товщини стінки і 
оболонок м’язового відділу шлунка. Тов-
щина загальної стінки органа до 180-до-
бового віку збільшилась в 2,6  рази по-
рівняно з однодобовим віком.

Товщина слизової оболонки збіль-
шилась у 2,3  рази; товщина кутику-
ли – 3,2; власної пластинки – 1,8; під-
слизової основи  – 3,4; м’язової обо-
лонки  – 2,7; серозної оболонки в 
4 рази (табл. 2).

Висновки
1. Відносно структурних компонен-

тів слизової оболонки залозистого від-
ділу шлунка у всіх вікових групах ку-
рей епітелій одношаровий призматич-
ний і має висоту від 33,17±4,51 мкм у 
однодобових курчат, у 30-добових – за 
весь період досліду це найвищий по-
казник. З 30 до 90-добового віку епіте-
лій поступово припиняє свій ріст.

2. Власна пластинка залозистого 
відділу шлунка представлена пухкою 

сполучною тканиною, змінює свою 
товщину від 45,50±4,51 у однодобових 
курчат до 229,33±15,07  мкм у 180-до-
бових курей.

3. М’язова пластинка залозистого 
відділу шлунка утворена гладкою 
м’язовою тканиною, рівномірно роз-
винена на всьому проміжку залозисто-
го відділу шлунка. Характеризується 
значним розвитком з однодобового 
віку (19,33±2,01  мкм) до 30-добового 
(93,33±6,98  мкм), після чого її розви-
ток поступово призупиняється.

4. Відносно структурних компонен-
тів слизової оболонки м’язового відді-
лу шлунка у всіх вікових групах курей 
епітеліальний шар слизової оболонки 
представлений одношаровим кубіч-
ним епітелієм. Його впинання в осно-
ву слизової оболонки утворюють 
шлункові ямки. Слизова оболонка ор-
гана покрита щільною кератиноподіб-
ною плівкою – кутикулою, яка утворе-
на секретом простих трубчастих залоз.

5. Товщина слизової оболонки 
м’язового відділу шлунка курей до 
180-добового віку, порівняно з одно-
добовим віком збільшилась у 2,3 рази; 
товщина кутикули  – у 3,2; власної 
пластинки  – в 1,8; підслизової осно-
ви  – у 3,4; м’язової оболонки  – у 2,7; 
серозної оболонки – в 4 рази.

Перспективою подальших дослі-
джень доцільно вивчення гістоархі-
тектоніки органів травлення у курей 
даних вікових груп в порівнянні з різ-
ними породами та проведення гістохі-
мічних досліджень на виявлення і ло-
калізацію білків, нуклеїнових кислот, 
ліпідів і вуглеводів.
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