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Дерев’яні покрівлі є найдавнішим 
різновидом покрівель. Покрівлі з дере-
винних матеріалів зводилися люд-
ством ще з часів глибокої давнини і 
були поширеними майже скрізь, а в 
умовах сьогодення успішно викорис-
товуються в традиційному та сучасно-
му будівництві як в Україні [1, 2], так і 
в інших країнах світу [3]. Популяр-
ність дерев’яних покрівель як різно-
виду екопокрівель забезпечується за-
вдяки їхнім безсумнівним перевагам: 
екологічності, естетичній виразності, 
етнічності, відповідності всім необхід-
ним вимогам, безпечності під час ви-
користання нових захисних техноло-
гій, високій довговічності [4].

Для влаштування дерев’яних покрі-
вельних покриттів використовуються 
такі вироби з деревини, як фрезовані 
дошки, покрівельна дранка, покрівель-
ний ґонт, покрівельні плитки, покрівель-
ні стружки, шиндель, леміш, тес [5-7].

Ґонт  – це клиноподібні дошки, які 
виготовляються шляхом розколюван-
ня або розпилювання деревини і ма-
ють поздовжній паз у торці [8]. Вико-
ристовуються такі дошки для покрит-
тя різних дахів як за площею, так і за 
конструкцією (рис. 1, 2). Також ґонт – 
це покрівельний матеріал у вигляді 
клинчастих дощечок, дранки, плашок 
фігурної форми, які мають поздовжнє 
з’єднання [9].

ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ  
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
ДОВГОВІЧНОСТІ ПОКРІВЕЛЬНОГО ГОНТА

Макаренко О.В.
кандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-хімічної механіки 
та технології будівельних матеріалів і виробів.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури  
(м. Харків, Україна)
Першина Л.О.
кандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-хімічної механіки 
та технології будівельних матеріалів і виробів.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури  
(м. Харків, Україна)

У статті розглянуто ґонтові покрівлі як різновид екопокрівель, 
охарактеризовані переваги і недоліки покрівельного ґонту, виконано аналіз 
засобів підвищення якості покрівельного ґонту в процесі його виготовлення та 
підвищення довговічності ґонтових покрівель у процесі експлуатації.

Ключові слова: дерев’яні покрівлі, деревина, ґонт, якість, експлуатація, дов-
говічність.

Keywords: wooden roofs, wood, shingles, quality, exploitation, durability.
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Ґонтове покриття є найбільш ко-
штовним та трудомістким серед усіх 
дерев’яних покриттів, але при цьому 
найбільш якісним та довговічним.

До переваг ґонта належать: невели-
ка вага (15-18  кг/м²), високі звуко- і 
теплоізоляційні властивості, стійкість 
до низьких температур, до вітрових 
навантажень, до атмосферних опадів, 
швидке видалення вологи, відсутність 
необхідності в додатковій тепло- і гід-
роізоляції, екологічність, доступність і 
дешевизна сировини, ремонтопридат-
ність, відносно висока довговічність.

Гарантійний термін експлуатації 
ґонта складає 20-25 років, із захисним 
покриттям – 40-50 років, однак, реаль-
ний термін експлуатації ґонта із забез-
печенням його якості в процесі виго-
товлення та її зберігання в процесі 
експлуатації може досягати 100 років і 
більше.

Також до переваг ґонта можна від-

нести наявність інформації про те, що 
його виробляють в Україні. До вироб-
ників ґонта в Україні належать такі 
підприємства, як: «Янтарбуд» (Львів-
ська обл.), «Лісбуд» і «Карпати»  
(м. Київ), «Рута» (м. Львів), «Березів» 
(м. Коломия), «Альта» (Івано-Франків-
ська обл.) та інші.

До недоліків ґонту відносяться 
ймовірність виникнення пожежі у ви-
падку відсутності захисних технологій, 
складність виготовлення і трудоміст-
кість улаштування покрівлі за його 
використання, необхідність періодич-
ного поновлення захисних покриттів.

Нейтралізації недоліків та підви-
щення довговічності ґонтових покрі-
вель можна досягти за рахунок взяття 
до уваги всіх сприяючих факторів у 
процесі виготовлення ґонту та експлу-
атації ґонтових покриттів.

Термін експлуатації покрівлі з ґонта 
залежить від якості вихідного матеріа-

Рисунок 2 – Ґонтове покриття покрівлі
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лу, технології виготовлення ґонта, до-
тримання технології монтажу ґонтової 
покрівлі, конструкції й ухилу покрівлі, 
кліматичних умов [10].

Ґонт виготовляють із деревини 
дуба, модрини, канадського кедра, 
бука, сосни, ялини, ялиці, осики та ін-
ших порід дерева. Породи хвойних де-
рев містять велику кількість смоли, 
яка є природним антисептиком і запо-
бігає утворенню грибків та бактерій. У 
зв’язку з цим для виготовлення ґонта, 
найкращою є деревина модрини, кедра 
і сосни.

Деревина повинна мати високу 
якість, довговічність, міцність, щіль-
ність, твердість, а також бути рівною, 
без сучків, пороків та інших дефектів. 
Оптимальним матеріалом для виго-

товлення ґонту є комлева частина де-
ревини. Шар деревини, який міститься 
безпосередньо під корою (заболонь) не 
повинен бути присутнім у складі ґон-
та. Заготовкою деревини доцільніше 
займатися у зимовий період, коли в ній 
відсутній рух соку.

Заготовлену деревину потрібно 
протягом 2-3  місяців витримувати в 
сухому приміщенні у вигляді колод до-
вжиною 25-70 см або ж одразу розко-
лювати колоди на плоскі дощечки, а 
далі витримувати їх у сушильній каме-
рі.

Ґонт виготовляється з дерев’яних 
чурбаків способом відколювання пла-
шок від чурбака (колотий ґонт), або 
способом відпилювання (пиляний 
ґонт). Перший спосіб є більш доцільні-

Рисунок 1 – Ґонт покрівельний
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шим, оскільки ґонт розколюється 
вздовж волокон, за рахунок чого 
структура волокон деревини не пору-
шується. Розпиляний матеріал має 
шорстку поверхню, яка поглинає біль-
шу кількість вологи, ніж поверхня роз-
колотого матеріалу, отже довговічність 
зменшується [11].

Після виготовлення ґонта, його по-
трібно висушувати до тих пір, поки 
вологість буде становити не більше за 
18%. Висушування ґонта рекоменду-
ється здійснювати не менше шести мі-
сяців.

Для підвищення довговічності де-
ревину обробляють спеціальними ре-
човинами: антипіренами й антисепти-
ками. Найкращий спосіб обробляння 
ґонта – це нанесення поверх нього за-
хисних складів або повне його зану-
рення в розчин. Об’ємне просочуван-
ня є більш ефективним, ніж поверхне-
ве, оскільки за його застосування де-
ревина просочується більш глибоко й 
рівномірно. Наявність захисного по-
криття підвищує термін експлуатації 
ґонтової покрівлі в два рази.

Монтаж дерев’яної покрівлі з ґонта 
має виконуватись висококваліфікова-
ними покрівельниками з дотриманням 
всіх вимог [12]. Монтаж ґонтової по-
крівлі виконується таким чином, щоб 
гострий край установленої пластини 
щільно заходив у паз, який існує в су-
сідній деталі. Деталі верхнього ряду 
покриття обов’язково мають перекри-
вати шви нижче розташованих плас-
тин. Ґонти потрібно прибивати до об-
решітки виключно до її верхньої час-
тини, до того ж під ними слід залиша-

ти вентиляційний зазор. У разі 
невиконання такої умови термін екс-
плуатації дерев’яної покрівлі буде не-
тривалим.

За способом укладання розрізня-
ється декілька видів ґонтової покрівлі: 
одно-, двох- і трьохшарова. Улашту-
вання одношарової ґонтової покрівлі 
допустиме виключно над літніми ве-
рандами або над тимчасовими спору-
дами. Збільшення кількості шарів по-
крівлі підвищує надійність покриття 
та термін його експлуатації.

Конструкція даху обумовлює як ме-
тод укладання ґонта, так і термін служ-
би дерев’яної покрівлі. Нахил даху має 
складати 18-900. Чим більший є нахил 
даху, тим більшим буде термін його 
експлуатації за інших рівних умов, 
оскільки на даху з крутим нахилом не 
утворюється застій води, а також не 
накопичуються лід і сніг.

Термін служби ґонтової покрівлі 
також багато в чому залежить від клі-
мату та впливу атмосферних опадів.

Для забезпечення додаткового за-
хисту ґонтової покрівлі від негативно-
го впливу навколишнього середовища, 
достатньо раз на декілька або на де-
сять років проводити її обробку спеці-
альними розчинами [13].

Обробка ґонтової покрівлі захисни-
ми розчинами дозволяє зменшити де-
формації, які можуть виникати в ре-
зультаті висушування і призводити до 
короблення та розтріскування ґонта, 
та деформації, які з’являються в ре-
зультаті набухання і які призводять до 
деформації ґонтів і порушення кладки 
в цілому. Обробка ґонтової покрівлі 
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захисними розчинами дозволяє підви-
щувати водо- і морозостійкість, біоло-
гічну стійкість, зменшувати пожежо-
небезпечність, зберігати природний 
колір деревини.

Обробка ґонтової покрівлі захисни-
ми розчинами виконується по верх-
ньому шару кистями або розпилюва-
чами. Існує велика кількість спеціаль-
них захисних сумішей для обробки 
деревини, які запобігають висиханню, 
набуханню, гниттю, деформаціям та 
пошкодженням ґонта.

Найбільш ефективною є обробка 
ґонта напівпрозорими просочуваль-
ними маслами, які, просочуючись у 
верхні шари ґонта, сприяють закриттю 
текстури деревини і забезпеченню її 
довготривалого захисту.

Доволі часто застосовується оброб-
ка ґонту з використанням водовід-
штовхуючих прозорих консервантів, 
виготовлених на основі воску або 
акрилових смол, до складу яких вхо-
дять консерванти. Завдяки такому 
способу обробки первинний вигляд 
ґонта не змінюється, але термін дії во-
довідштовхуючих просочень є корот-
шим за термін дії просочувальних ма-
сел, тому даний варіант обробки по-
требує регулярних повторів.

Існує ще один спосіб подовження 
довговічності ґонта – покриття лаками 
та фарбами, але такий спосіб не є до-
цільним. Лаки та масляні фарби в де-
ревину не просочуються, що обумов-
лює розтріскування верхнього шару за 
наявності різниці температур та по-
трапляння води вглиб матеріалу через 
тріщини, що виникли.

Для підвищення довговічності ґон-
тової покрівлі рекомендується також 
виконувати своєчасне очищення водо-
стічної системи і самого ґонтового по-
криття від забруднень [14].

Таким чином, вибір оптимальних 
рішень щодо забезпечення якості ґонта 
як під час його виготовлення, так і в 
процесі експлуатації в якості покрівель-
ного покриття сприятиме підвищенню 
довговічності ґонтових покрівель та їх-
ньому ширшому розповсюдженню в 
сучасному українському будівництві.
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Постановка проблеми. Людський 
розум, фантазія та здібність до нестан-
дартного мислення дають можливість 
нескінченного розвитку та вдоскона-
лення. Бажання людини використову-
вати розвинуті технології призводять 
до нових науково-технічних розробок. 
Футуристичний стиль відкриває нові 
можливості використання досвіду та 
бачення минулого що до майбутнього.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій.

Візитна картка кіберпанку – вірту-

альна реальність. У публікації описано 
думки та факти про підключення нер-
вової системи до мережі, обчислю-
вальні потужності комп’ютерів, інтер-
нет-проект SETI та системи Skynet  – 
мешканця оборонної мережі Пентаго-
ну з фільму «Термінатор-3». [1]

«Нейромант» – це класичний дебют 
жанрового революціонера, якому вия-
вилися тісні рамки будь-якого жанру. 
Це книга, котра визначила обличчя 
сучасної літератури на десятиліття 
вперед. Це наріжний камінь кіберпан-
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ку  – стилю і культурного феномена. 
Майбутнє в «Нейромант» – світ висо-
ких технологій і біоінженерії, глобаль-
них комп›ютерних мереж і всемогутніх 
транснаціональних корпорацій, світ 
жорстокий і нещадний. [2]

У даній книзі описано підкорення 
Марсу, комп’ютеризація всьго можли-
вого, створення кіберпростору, нано-
технології, інформаційну сітку. [3]

Футуризм (лат. Futurum  – майбут-
нє) – загальна назва художніх авангар-
дистських рухів 1910-х – початку 1920-
х років, перш за все в Італії і Росії. У 
літературі футуристів цікавило не так 
зміст, скільки форма віршування. [4]

Наукова фантастика дозволяла мрі-
яти про кращий світ, створюючи моде-
лі товариств майбутнього без воєн і 
забобонів. Антиутопії, теж займали 
своє місце в науковій фантастиці. 
Жанр був видом протесту і символом 
свободи. Сьогодні наукова фантастика 
продовжує задаватися питаннями: «А 
що, якщо?..», зачіпаючи такі важливі 
теми, як глобальне потепління, енерге-
тична залежність, побічні ефекти капі-
талізму і використання сучасних тех-
нологій, при цьому постійно занурює 
читача в незвичайні і приголомшливі 
бачення світу. [5]

Описується розвиток бронемашин, 
створення танків на гусеничному ході, 
розвиток військової техніки, пов’язано 
з романами Гібсона який передбачив їх 
появу. [7]

Формування цілей статті: Визна-
чення особливостей формування фу-
туристичного стилю.

Основна частина

На даний момент футуристичний 
дизайн набуває все більшого розвитку 
в інтер’єрі, мистецтві, одязі, викорис-
товуються новітні технології та науко-
ві розробки. Щоб досягти найкращих 
результатів також використовуються 
останні розробки в технології виготов-
лення та використання новітніх мате-
ріалів у області будівництва та техніки. 
У майбутньому дизайн буде сильно 
пов’язаний з технологіями, тому ціль 
статті полягає у розкритті особливос-
тей футуристичного стилю та його 
використання. Вперше футуризм 
з’являється у поезії та живописі як ху-
дожній напрямок у мистецтві 1910  – 
1920-х років. Філіппо Марінетті італій-
ський поет який став засновником фу-
туризму. 20 лютого 1909 року в газеті 
«Фігаро» опублікований «Маніфест 
футуризму» переданий італійським 
художникам. У Парижі 1912 року від-
крита перша виставка художників фу-
туристичного напрямку. У футурис-
тичному стилі людина займає останнє 
місце, основою стає динаміка, рух, ме-
ханіка, техніка.

Цікавість до технологій досягла мак-
симальної відмітки у 1960-х, почали 
з’являтися перші проекти з викорис-
танням футуристичного стилю. Дизай-
нери натхненні фантастичним космо-
сом почали переносити частини кос-
мічних кораблів у свої проекти. Фан-
тастична література та наука дають 
можливість створювати різні ідеї футу-
ристичного дизайну. Початкова форма 
футуристичного стилю була зовсім не 
схожа на сучасну, це пов’язано з бачен-
ням суспільства того часу про майбут-
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нє. Суспільство прагнуло до покращен-
ня життя, розширення можливостей за 
допомогою техніки та наукових досяг-
нень. Даний стиль з’явився у художньо-
му мистецтві у 1910-х роках за допомо-
гою технічного прогресу який на той 
час почав швидкий під’йом. Суспіль-
ство бажало рухатися у майбутнє, від-
мовившись від сучасного та минулого. 
На той час художники створювали свої 
картини в яких намагались виділити 
досягнення технічної складової. Техніка 
почала замінювати недосконалі сторо-
ни людини, розширяти її можливості, 
полегшувати працю та прискорювати 
роботу. Після першого польоту в кос-
мос 1961 року віра людей в технологіч-
ний прогрес досягла найвищої відміт-
ки, цей момент можна вважати пере-
ломним для людства. У цей час велика 
кількість дизайнерів почали викорис-
товувати елементи космічних шатлів у 
своїх роботах, почали використовувати 
фантастичні за формою елементи. Саме 
в цей час футуристичний стиль увій-
шов у дизайн інтер’єру. Це були перші 
кроки становлення даного стилю. Тра-
диційні елементи повсякденного життя 
почали змінюватись оригінальними 
формами. Технології з кожним роком 
почали розвиватись все швидше а це в 
свою чергу розширило фантазію дизай-

нерів. Елементи кораблів почали вста-
новлювати у побутову техніку, тран-
спорт, архітектуру, інтер’єр і т.д.. Ідеї 
фантастів та поетів почали втілюватись 
у реальність. В дизайні будинків та 
квартир футуристичний стиль прагне 
випередити час. Все що з’являється на 
виставках новітніх технологій викорис-
товується в дизайні великої кількості 
різних сфер життя. Велика кількість 
письменників футуристичного направ-
лення передбачила появу тих техноло-
гій які є в нашому житті повсякденним 
явищем. Одним з таких письменників 
був Альбер Робіда, який написав трило-
гію футуристичних романів у 1880-х 
роках. Він передбачив появу сучасної 
військової сухопутної, морської та по-
вітряної броне-техніки та багато іншо-
го. Як відомо перші бронемашини 
з’явились у 1900-х роках. У січні 1916-го 
року у Великобританії з’явився перший 
прототип танка на гусеничному ходу 
Mark-I який суттєво вплинув на хід ві-
йни а також поклав розвиток майбутніх 
танків (рис 1).

До його появи трактори на гусенич-
ному ході вже активно використовува-
лись у багатьох країнах світу. Перші три 
лінійні кораблі вийшли з порту Велико-
британії у 1907р. лінкори Королівсько-
го флоту типу «Белерофон»  (рис 2). 

Рис. 1 танк Mark-I Рис. 2. лінкор Королівського флоту 
типу «Белерофон»
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Також в роботах А. Робіди є передба-
чення появи хмарочосів та гіпсокарто-
ну. Першим хмарочосом вважають бу-
дівлю побудовану у 1885 році в Чикаго. 
22  травня 1884р. в Америці після екс-
периментів власником паперової фа-
брики Августом Сакеттом був створе-
ний перший лист гіпсокартону. Романи 
письменників надихали людей до вели-
ких відкриттів та досягнень. В нашому 
столітті романи стали менш популяр-
ними, їм на зміну прийшли фільми, на-
укові новини та досягнення людства. 
Також Було зафіксовано спроби ство-

рення архітектурних споруд. Футурис-
тичний стиль в архітектурі це початок 
руху спрямованого не на просте повто-
рення і копіювання стандартів минуло-
го а на створення чогось нового, не-
звичного, що не має свого походження 
в історії, використовуючи матеріали та 
технології на момент створення. Це по-
вноцінне створення починаючи від 
основи і закінчуючи верхівкою будівлі. 
Вкладення духу нестандартної новизни 
використовуючи останні розробки в 
світі. Споруди ототожнюють собою ди-
намічний рух наукової і технологічної 

Рис. 4 Будівля інституту робототехніки і технічної кібернетики у Санкт-Петербурзі 

Рис. 3. Роботи Антоніо Сант-Еліа
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думки людства. Після публікації мані-
фесту про футуризм Антоніо Сант-Еліа 
став першим архітектором даного на-
прямку. Але жоден проект не був від-
творений. Міста створені на ескізах пе-
редавали вершину технологічної та ме-
ханічної епохи.

У своїх роботах автор хотів відо-
бразити революцію в галузі архітекту-
ри (рис 3). В кінці своєї роботи Анто-
ніо Сант-Еліа опублікував маніфест 
про футуристичну літературу в 
1914  році. Згодом на зміну прийшли 
інші архітектори, роботи яких були 
втілені в реальність. У 1973-1986 роках 
архітекторами Артюшиним Б. І., Саві-
ним С. було спроектовано і побудова-
но будівлю інституту робототехніки і 
технічної кібернетики у Санкт-
Петербурзі. Головним елементом 
комплексу є лабораторія для випробу-
вань різної техніки у формі вежі висо-
та якої становить 77 метрів (рис 4).

Архітектори Георгій Чахава і Зураб 
Джалагхані спроектували будівлю Мі-
ністерства автомобільних доріг в Грузії у 
місті Тбілісі яке було побудовано в 
1975 році. Виконане зі сталі та армовано-
го бетону складається з балок які спря-

мовані на всі 4 сторони світу (рис 5).
У 1985 році готель Аманауз архітек-

торами якого були Г. Костомаров і Е. 
Перченко, в селищі Домбай в Карачає-
во-Черкесії була майже завершена. 
Причиною зупинки був тріснутий 
фундамент. Дана будівля за задумом 
авторів повинна була повертатися слі-
дом за рухом сонця. Але існуючі мате-
ріали на той момент мабуть не дали 
потрібного результату, будівництво 
заморозили (рис 6).

За час формування стилю з’явились 
такі під стилі як: ретрофутуризм, кібер-
панк, стімпанк, дизельпанк. Ретрофу-
туризм мав оптимістичне бачення май-
бутнього, розкривав утопічні ідеї 19-го 
століття. Основою був технологічний 
прогрес в якому використовувались 
системи швидкісної передачі пошти. 
Дану технологію було реалізовано в 
Австрії у місті Вена 1792  р.. Викорис-
тання у повсякденному житті атомної 
енергії, високого рівня медицини, пере-
дачі звуку та відео на великі відстані а 
також автоматизація побутових прила-
дів. Швидкі подорожі по всій планеті та 
використання не придатних, пустель-
них територій. Стімпанк та дизельпанк 
дуже схожі між собою тим що стиліза-
ція цих стилей тісно пов’язана з епохою 
вікторіанської Англії 19 століття. Базу-
ються на реальних технологіях. 
З’явились у 1980-х роках. Головною від-
мінністю стімпанка від дизельпанка є 
використання в механічних системах 
парових двигунів для першого та двигу-
нів внутрішнього сгорання для другого. 
Показують альтернативну гілку розви-
тку людства повністю освоїв механіку 

Рис 5 Міністерство автомобільних доріг 
м. Грузія
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та системи використання пару. Кібер-
панк, найближчий до футуристичного 
стилю, науково-фантастичний жанр 
що розкриває падіння культури люд-
ства в епоху високих комп’ютерних тех-
нологій. Антиутопія майбутнього з ви-
користанням кібернетики та високих 
інформаційних технологій. Великий 
вклад у кіберпанк вніс Уільям Гібсон, 
письменник фантастичних творів який 
написав роман «Нейромант» Кібер-
панк, на даний момент можна побачити 
в реальності побувавши в Японії у міс-
тах Тіба та Токіо.

Висновок Як показує час більшість 
технологічних ідей проходять етапи ста-
новлення. В основному фільтрація про-
ходить за потребами суспільства, держа-
ви, нації і т.д. одним з етапів є естетична 
краса навколишнього середовища люди-
ни. Але кожен має свої індивідуальні 
особливості, бажання та інтереси тому 
можна сказати що людство ще тільки 
проходить початкові етапи становлення. 
Футуристичний стиль ще не сформу-
вався повністю але у майбутньому він 
стане таким же повноцінним стилем як і 
інші стилі минулого. У сучасному світі 

людство має великі можливості для роз-
витку технологій тому даний стиль з ча-
сом стане невід’ємною частиною нашого 
життя. Особливості формування футу-
ристичного стилю у промисловому ди-
зайні виявляються в першу чергу у ерго-
номічності виробів з мінімалістичною 
стилістикою виконання. Важливим еле-
ментами також є зручність у викорис-
танні, обтічні форми та екологічність 
матеріалів. Відносно архітектури осно-
вними є надійність, безпечність, функці-
ональність з чітко продуманим плану-
ванням.
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Постановка проблеми: Процес фор-
мування інтер’єру торговельно  – роз-
важального центру вимагає необхід-

ності поєднання стилістичних, етно-
графічних, естетичних, історико – еко-
номічних та маркетингових 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ 
ТОРГОВЕЛЬНО – РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
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кафедра дизайну архітектури, Національний авіаційний університет, 
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Анотація: статтю присвячено особливостям формування дизайну інтер’єру 
торговельно – розважальних центрів. На основі аналізу, а також узагальнення 
та систематизації наукових джерел виявлено найхарактерніші фактори при 
створенні дизайну інтер’єру у ТРЦ, на котрі необхідно зважувати при розробці 
планувальних рішень. Взаємодія цих факторів створює умови для створення 
вдалого інтер’єру, котрий потребує певного рівня навичок та розуміння сучасної 
культури, менталітету суспільства та естетичного смаку. Виявлені 
особливості можуть бути використані при теоретичній та практичній 
розробці дизайн – проектів сучасних торговельно – розважальних центрах.

Ключові слова: дизайн, інтер’єр, дизайнер, торговельно  – розважальний 
центр.
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O. PECULIARITIES OF INTERIOR DESIGN OF SHOPPING 
CENTERS.

Annotation: the article is devoted to the peculiarities of the design of interior design 
of shopping and entertainment centers. On the basis of analysis, as well as generalization 
and systematization of scientific sources, the most characteristic factors when creating the 
interior design in the shopping center were found out, which should be weighed in the 
development of planning decisions. The interaction of these factors creates conditions for 
creating a successful interior, which requires a certain level of skills and understanding of 
modern culture, the mentality of society and aesthetic taste. The revealed features can be 
used in theoretical and practical design of design projects of modern shopping and enter-
tainment centers.

Key words: design, interior, designer, mall.



 19 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #14

особливостей регіону, в котрому даний 
центр планується.

На даний час є потреба у комплек-
сному дослідженні даного питання у 
рамках розвитку торговельно  – еконо-
мічної сфери, виявлення особливостей, 
завдяки яким можливе окреслення чіт-
кої концепції формування інтер’єру 
торговельно – розважальних центрів.

Аналіз попередніх досліджень. 
У своїй праці Соровенков А.В.  [1] до-
сліджував історію розвитку торговель-
них центрів та визначав їх сучасні осо-
бливості, параметри та характеристи-
ки. Аналіз проводився на основі збору, 
систематизації та групуванні історич-
них джерел, архітектурних креслень та 
дизайн – проектів.

Сучасні тенденції в дизайні 
інтер’єрів торговельних центрів дослі-
джувала Шенцова Ольга Михайлів-
на [2].

Архітектурний образ торговельно-
го центру у своїй статті досліджував 
Самаль  Д.А.. Ведений якісний аналіз 
розвитку архітектурних образів на рів-
ні форми споруди, її дизайн концепції 
та візуальної ідеї. У роботі простежу-
ється взаємозв’язок між візуальною 
складовою ТРЦ та купівельною спро-
можністю відвідувачів [3].

Мета. Виявити особливості форму-
вання дизайну інтер’єру торговельно – 
розважальних центрів на основі еко-
номічних, стилістичних, естетичних, 
соціальних та історичних аспектів.

Основна частина. Торговельно  – 
розважальний центр  – універсальний 
магазин або комплекс магазинів, у ко-
трому зазвичай знаходяться підпри-

ємства побутового обслуговування, 
громадського харчування, розважаль-
ні заклади та торговельно – роздрібні 
точки. Перші торговельні центри поді-
бного типу почали з’являтися в ХІХ ст.

Сучасний торговельний центр – ба-
гатоповерхова будівля, у котрій окрім 
магазинів, зазвичай, знаходяться кіно-
театр, бари, кафе та ресторани. Як 
правило, комплекс обладнаний ліфта-
ми для відвідувачів, персоналу та това-
рів, ескалаторами, забезпечений без-
коштовним паркуванням для особис-
того транспорту покупців і розташову-
ється у безпосередній близькості до 
станцій метро та зупинок громадсько-
го транспорту.

Торговельні комплекси поділяють 
на традиційні та спеціалізовані.

За площею вони поділяються на:
• Великі ( 40 – 80 тис. м2)
• Середні ( 20 – 40 тис. м2)
• Малі ( 5 – 20 тис. м2)
За типами торговельні центри поді-

ляються на:
• Мікрорайонні
• Районні
• Окружні
• Регіональні
• Спеціалізовані
Уявлення людини про красу зміню-

ється разом із зміною епох та століть. 
Можливості науково – технічного про-
гресу вносять нові матеріали та мож-
ливості, завдяки яким стає реальним 
створення предметів оточення більш 
складних форм. Найбільш якісно, при 
цьому, на оформлення приміщень та 
предметів інтер’єру впливає стиль 
життя людини.
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У наш час одним із найістотніших 
факторів для покупців виступає чуттє-
ве сприйняття навколишнього оточен-
ня. Концептуальний дизайн поклика-
ний цілеспрямованого впливати на 
емоційний стан людини і його настрій, 
задіявши всі канали сприйняття [2].

Для цього в оформленні торговель-
них центрів магазинів крім декоратив-
них елементів, обладнання та меблів 
використовують музику, ароматиза-
цію, колористичну гаму та особливе 
освітлення.

Крім образу, що легко запам’я-
товується інтер’єр торговельно – розва-
жальний центр повинен створювати 
комфортну атмосферу, що необхідна для 
успішної взаємодії з покупцем. Біль-
шість клієнтів готові платити за ком-
форт і високоякісне обслуговування.

Актуальність вивчення екстер’єру 
та інтер’єру та їх впливу на покупця 
очевидна. Це і зростаюча конкуренція 
серед торгових центрів, і значна роль 
оформлення у формуванні іміджу 
компанії, а найголовніше, як показу-
ють маркетингові дослідження, кіль-
кість відвідувачів швидко збільшуєть-
ся. Це означає, що імідж і неповторний 
стиль ТРЦ відіграють все більшу роль 

в залученні нових клієнтів і підвищен-
ня лояльності існуючих [4].

При проектуванні інтер’єрів ТРЦ 
важливо керуватися малими архітек-
турними формами, декором, кольоро-
вою гамою та використанням унікаль-
них джерел світла, з котрих можна 
створювати певні композиції, що мо-
жуть впливати на ефективний продаж 
товарів.

При проектуванні інтер’єрів торго-
вельно – розважальних центрів засто-
совуються прийоми великих відкри-
тих просторів, високих стель та пано-
рамних вікон, що зазвичай відкрива-
ють вигляд на індустріальну частину 
міста або ж навпаки – на відкриті при-
родні пейзажі, якщо ТРЦ відноситься 
до окружного типу. У наш час у 
інтер’єрах подібних закладав перева-
жають індустріальні стилі. Таким чи-
ном зовнішнє оточення покупця про-
никає всередину приміщення і ство-
рює звичну для людини атмосферу [2].

У інтер’єрах торговельно–розва-
жальних центрів зберігається прагнен-
ня до концептуальності, у котрому 
максимально необхідно максимально 
врівноважувати відповідність малих 
архітектурних форм та окремих скуль-

Скульптура «Чистильник 
взуття» у ТРЦ «Грінвіч»

Скульптури у ТРЦ 
«EUROVEA»

Скульптури перед ТРЦ 
«Башкортостан» 

Рис.1 Використання скульптурних композицій у інтер’єрі ТРЦ 
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птурних акцентів до сучасних техно-
логій, матеріалів та запитів соціу-
му (рис. 1).

Домінуючою концепцією в дизайні 
інтер’єру ТРЦ являється стиль мініма-
лізм, не лише як стиль у дизайні 
інтер’єру але як стиль життя та світо-
сприйняття, у якому простота дово-
диться до абсолютної категорії витон-
ченості та ідеалу. Найголовнішим в 
даному стилі є гармонійне поєднання 
вільного простору та якомога меншої 
кількості обладнання. Цей стиль базу-
ється на використанні простих архі-
тектурних та предметних форм. Для 
подібних інтер’єрів характерне вико-
ристання великої кількості світла. Ха-
рактерною рисою є природня просто-
та, створена завдяки мінімальною 
кількістю предметного наповнення, 
що ідеально доповнює ідейну концеп-
цію ТРЦ (рис. 2).

При створенні інтер’єрів сучасних 
ТРЦ, дизайнери все частіше старають-
ся уникати класичних геометричних 
форм, тому популярності набуває 
стиль деконструктивізм. Таким чином, 
на передній план виноситься внутріш-
ній зміст та функції торговельно – роз-

важального центру. Цьому стилю при-
таманні складність форм, асиметрія, 
дисгармонія, поєднання непоєднува-
ного, порушення пропорцій, складна 
геометрія та виявлення структури 
об’єкта.

Для використання всієї можливої 
площі приміщення слід використовува-
ти пустотілі та модульні меблі. Таким 
чином можливо уникнути зайвого ві-
зуального перевантаження меблюван-
ня всього торговельного центру в – ці-
лому та конкретного приміщення зо-
крема. Крім того  – з поєднання таких 
модульних композицій можна виділити 
цілі композиції, що якісно урізноманіт-
нять внутрішні приміщення ТРЦ.

Маркетингові дослідження показу-
ють, що одним із найякісніших варіан-
тів для просунення товару в маси ви-
ступає візуальна реклама у вигляді ви-
вісок, плакатів та стендів із готовою 
продукцією. Таким чином можна 
впливати на людину, створювати по-
пит на товари та послуги для задово-
лення певних матеріальних, естетич-
них та культурних потреб. Оформлен-
ня торгівельної реклами повинно від-
повідати сучасним естетичним 

Рис.2 Стиль мінімалізм у інтер’єрах торговельно – розважальних центрів 

Хол ТРЦ  
«Лайф Молл»

Хол ТРЦ
«Європейський»

Інтер’єр ТРЦ 
«Керамік-сіті»
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потребам, а витрати на її організацію 
не повинні перевищувати раціональ-
них розмірів [5].

Одним з лідируючих форм – факто-
рів при створенні формуванні інтер’єру 
являється колір, але при його викорис-
танні у громадських закладах його зна-
чимість піднімається в рази. Адже саме 
завдяки кольоровим поєднанням ство-
рюється затишна для відвідувача обста-
новка, котра дозволяє не лише на довше 
затримати його всередині закладу, а й, 
можливо, підштовхнути до здійснення 
певного роду покупок, або задоволення 
власних потреб.

Основними для використання у 
торговельно  – розважальних центрах 
кольорами є нейтральні та пастельні 
кольори, а також відтінки білого, сіро-
го, бежевого, блакитного, салатового 
та піщаного. Акцентами зазвичай ви-
ступають червоний, чорний, синій, зе-
лений. Однак при створенні кольоро-
вого рішення варто зважувати на 
освітлення, котре відіграє одну з осно-
вних ролей в інтер’єрі подібних закла-
дів, адже при правильному застосу-
ванні світла і тіні можливо створити 
унікальну атмосферу, створити по-
трібний емоційний ефект, візуально 
збільшити або зменшити простір.

Важливою складовою являється 
торгове обладнання. Воно має бути 
мобільним, функціональним, легко 
транспортованим. Крім того, удовим 
рішенням буде його стилізація з метою 
корекції та підтримання загального 
образу інтер’єру.

Актуальним для дизайну торго-
вельно – розважальних центрів явля-
ється також використання графіки. 
Це можуть бути графіті, чорно – білі 
картини, мурали, монументальні 
розписи).

Враховуючи наявність елементів 
графіки в кожному конкретному ви-
падку доцільним рішенням буде ство-
рити стилізацію під урбаністичний 
стиль. Таким чином основними мате-
ріалами, котрі будуть застосовуватися 
у дизайні інтер’єру будуть метал, скло 
і бетон. Характерною рисою урбаніс-
тичного інтер’єру є перенесення еле-
ментів вуличного благоустрою всере-
дину приміщення, щоб створити більш 
зручне для покупця оформлення при-
міщення.

Висновки. З наведеного вище можна 
зробити такі висновки. При формуванні 
дизайну інтер’єру торговельно  – розва-
жального центру необхідно якісно оці-
нювати економічні, соціальні, естетичні 

Рис.3 Розміщення реклами в інтер’єрах ТРЦ 
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та етичні особливості суспільства та те-
риторії у якій конкретний центр плану-
ється. Основними особливостями 
інтер’єрів сучасних торговельно  – роз-
важальних центрів є формування вну-
трішнього простору у стилі мінімалізм 
та деконструктивізм, використання ма-
лих архітектурних та скульптурних 
форм у холах та вхідних групах, застосу-
вання пастельних відтінків кольору з 
більш різкими акцентними вставками, 
наявність великої кількості рекламної та 
графічної продукції. При створенні 
інтер’єрів подібних закладів доречно ви-
користовувати сучасні та екологічно  – 
чисті матеріали.

До характерних особливостей при 
проектуванні торговельно  – розва-
жальних центрів можна віднести:

Використання натуральних ресур-
сів. У наш час найбільш сучасним 
трендом в оформленні дизайну 
інтер’єру ТРЦ стало використання 
природніх ресурсів у вигляді елементів 
деревини, декоративного оздоблення з 
натурального каменю, бетону, пробко-
вих матеріалів.

2. Характерною особливістю холів, 
вхідних груп та відкритих централь-
них зон ТРЦ являється використання 
скульптурних інсталяцій із метала, де-
рева або бетону.

Перспективи досліджень. Основні 
характерні особливості та правила 
формування інтер’єрів торговельно  – 
розважальних центрів породжують 
значну кількість можливих практичних 
кроків щодо створення новітніх та 
цікавих рішень у цій сфері дизайну, що 
створює істотний дослідницький 
інтерес, вартий подальшого вивчення 
та реалізації.
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У сучасних умовах відбувається 
зростання актуальності географічного 
напряму гідрологічних досліджень. 
Річковий басейн – традиційний об’єкт 
гідрологічних досліджень, але це не 
тільки гідрологічна, а, насамперед, гео-
графічна система, оскільки басейн річ-
ки  – це територія, яка включає дану 
річкову мережу, де відбувається при-
родній стік води.

Основоположником басейнового 
підходу можна вважати Р.Е. Хортона, 
який здійснив змістовний аналіз при-
родних факторів, які взаємодіють у 
басейні, розробив низхідне порядкове 
бонітування річок та закони будови 
річкових систем, які лежать в основі 
сучасної структурної гідрографії і мор-
фометрії поверхні басейнів [6]. Пере-
ваги басейнового підходу доведені у 
працях багатьох науковців [2,3,4,5], 
цей підхід широко використовується в 
геоекологічних дослідженнях з метою 
оптимізації водокористування. Голо-
вним є те, що басейн – це реальна гео-

система, яка легко виділяється і на 
карті, і на місцевості, що дозволяє ви-
користовувати його як таксономічну 
одиницю при районуванні, для вияв-
лення та прогнозування природоохо-
ронних проблем. Басейн є відкритою 
динамічною географічною системою, 
що розвивається у просторі та часі. У 
гідрологічному розумінні басейн є 
складною динамічною воднобалансо-
вою системою, що перетворює атмос-
ферні опади на інші елементи водного 
балансу. Річкова мережа є своєрідним 
інтегральним показником взаємодії 
природних і антропогенних факторів, а 
річкова вода  – індикатором геоеколо-
гічної ситуації, що склалася на даній 
території. Практично весь суходіл яв-
ляє собою макросистему басейнів, що 
відкриває можливості для просторової 
інтерполяції та екстраполяції отрима-
них на водозборі гідрологічних харак-
теристик [1].

Кожна річка, кожен водозбірний ба-
сейн потребує конкретних дій, харак-

ВОДООХОРОННІ ЗАХОДИ НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ МАЛОЇ 
РІЧКИ

Данильченко О.С.
кандидат географічних наук  
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотація на прикладі репрезентативного басейну запропоновано три блоки 
з розробки й упровадження водоохоронних заходів з метою покращення 
геоекологічної ситуації.

Ключові слова: басейн річки, басейновий підхід, мала річка.
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терних для даного басейну. Тому важ-
ливо запропонувати модель репрезен-
тативного басейну, на прикладі якого 
можна широко та більш докладно 
представити водоохоронні заходи. По-
трібно зазначити, що різні частини 
річкового басейну потребують особли-
вих комплексів водоохоронних захо-
дів. Найбільш уразливі ділянки  – на-
селені пункти, що розташовані на при-
бережній території та є найбільшим 
джерелом впливу на водні об’єкти, по-
винні мати власний план розвитку те-
риторії та проекти водоохоронних зон.

З цією метою створено схему репре-
зентативного басейну малої річки Сумки 
Сироватсько-Сумсько-Боромлянського 
позальодовикового ландшафтно-гідроло-
гічного району і запропоновано три блоки 
з розробки й упровадження водоохорон-
них заходів. Перший блок – це всебічний 
моніторинг стану річки та її басейну: до-
слідження річки від витоку до гирла, ви-
явлення зарегульованих, спрямлених ді-
лянок і ділянок без русла; встановлення 
замулення, заростання та забруднення 
русла; дослідження прибережної захисної 
смуги (ПЗС), її цілісності, розораності, 
забрудненості; визначення характерис-
тик басейну: розораності, лісистості, еро-
дованості, селітебності та ін.

Другий блок – встановлення катего-
рії водоохоронних заходів та їх черго-
вості. Згідно з водоохоронним ареалу-
ванням території регіону, басейн р. 
Сумки потратив до кризового ареалу 
(рекомендовано інтенсивне застосуван-
ня усіх груп водоохоронних заходів).

Третій блок – розробка конкретних 
рекомендацій з упровадження водоо-

хоронних заходів: 1. Для оптимального 
співвідношення площ розораних, луч-
них, лісових та інших видів угідь на 
водозборі р. Сумки потрібно зменшити 
розораність мінімум на 8,5%, довести 
лісистість території водозбору до 15%, 
а залуженість  – до 30%. 2.  Виділити 
водоохоронні зони (ВЗ), що повинна 
становити 250 м, а при крутизні корін-
них берегів понад 5º її ширину подвої-
ти. Відновити ПЗС, яка має дорівнюва-
ти 25 м, у населених пунктах – не мен-
ше 10 м від урізу води. Для насаджень 
ПЗС можна рекомендувати кількаярус-
ні деревно-чагарникові насадження, 
які визначаються характером природ-
ної рослинності – це верба деревних та 
чагарникових видів, калина або горо-
бина, береза, вільха. 3. Терміново здій-
снити капітальний ремонт очисних 
споруд ТОВ «Вітамп», у разі невико-
нання цієї вимоги взагалі заборонити 
скидати у річку неочищені стоки. Ре-
конструювати мережу колекторів до-
щової каналізації в м. Суми. Здійснити 
капітальний ремонт гідроспоруди під 
мостом на просп. Шевченка. 4. Запро-
вадити протиерозійні лукомеліоратив-
ні заходи: для північних експозицій 
схилів рекомендований склад травосу-
мішей  – люцерна, стоколос безостий, 
райграс високий, для південних експо-
зицій схилів  – люцерна жовта, еспар-
цет піщаний, житняк ширококолосий, 
костриця лучна, для днища балок – лю-
церна, костриця лучна, для низької за-
плави – костриця лучна, стоколос без-
остий, люцерна жовтогібридна. 5.  Во-
доохоронні та протиерозійні лісомелі-
оративні заходи: витокові насадження 
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(у місці витоку р. Сумки та її приток); 
лісонасадження на корінних берегах 
річок  – лісові смуги вздовж бровок 
правого корінного берега річки та її 
приток шириною 15-21  м; прибалкові 
та прияружні смуги  – вздовж бровок 
еродованих балок і перед бровками ді-
ючих ярів; насадження в ярах і балках 
розміщені перпендикулярно до потоку 
води; насадження на конусах виносу; 
стокорегулюючі лісові смуги  – розмі-
щують на вододілах на схилах понад 3º 
вздовж горизонталей, а полезахисні лі-
сові смуги  – на схилах до 3º поперек 
напрямків панівних вітрів у вигляді 
ажурно-продувних рядів (2-4 ряди ши-
риною 3-12 м). 6. Ділянці русла річки, її 
заплаві та ВЗ у межах міста з метою 
збереження річки як гідрологічного 
об’єкта надати статус природно-запо-
відної території місцевого значення 
(паркова зона).

Представлений репрезентативний 
басейн р. Сумки можна використати 
як приклад розробки рекомендацій-
них водоохоронних заходів з метою 
оптимізації річкових басейнів регіону 
за умови дотримання певних правил: 
урахування оптимального співвідно-
шення площ розораних, лучних, лісо-
вих та інших видів угідь водозбору, 

природно-ландшафтних особливостей 
конкретної території, дотримання по-
слідовності цих заходів, а також їх 
принципів і характерних рис.
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Процес промерзання ґрунтового шару завжди супроводжується формуванням 
додаткових полів напружень деформацій в масиві і контактуючих з ним об’єктів 
(борти кар’єра, стіни, фундаменти, автошляхи, трубопроводи, тощо).

Аналіз експериментальних даних [1, 2, 3] показав, що на зміну питомого 
електричного опору та швидкості розповсюдження сейсмічних хвиль в 
основному впливає об’єм та кількість льодових включень. На кількість льоду і 
співвідношення між ним і незамерзлою водою найбільш суттєво впливає 
температура гірського масиву.

Проведений в попередніх дослідженнях [4, 5] аналіз показав, що залежність 
швидкості розповсюдження сейсмічних хвиль та питомий електричний опір 
описуються математичною моделлю перехідних енергетичних станів, рівняння 
(ф.1) та (ф.2).

  (1)

  (2)

де, – максимальне стале значення швидкості сейсмічних хвиль при від’ємних 
температурах, м/с; – максимальне стале значення питомого електричного опору 
при від’ємних температурах, Омм;  – мінімальне стале значення швидкості 
поперечних хвиль при додатніх температурах, м/с; – мінімальне стале значення 
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питомого електричного опору при додатніх температурах, Омм;  – поточне 
значення температури гірської породи, °С;

() – параметр залежності, який відповідає температурі при умові () і відпо-
відає максимальній інтенсивності переходу порід з мерзлого стану в талий і на-
впаки, °С; ()  – визначає діапазони температур переходу з замерзлого стану в 
талий, °С.

Для встановлення зв’язку між швидкістю розповсюдження повздовжніх 
сейсмічних хвиль та питомим електричним опором використані експериментальні 
значення [1] для льоду з NaCl солоністю 5 ‰ (табл. 1 та 2).

Розрахункові параметри для розглянутої породи приведені в табл.3.
Використовуючи рівняння (ф.1) та (ф.2), а також розрахункові параметри з 

табл. 3, досліджено зміну швидкості розповсюдження повздовжніх сейсмічних 
хвиль та питомого електричного опору для речовини, що досліджується при 
зниженні температури в діапазонах від -25°С до 5°С та від -12°С до 5°С 
відповідно. Результати розрахунків представлені на рис.1.

Як видно з рис. 1, експериментальні точки лягають з невеликим відхиленням 
на аналітичні криві. Цей факт підтверджує адекватність математичної моделі 
залежності зміни швидкості сейсмічних хвиль та питомого електричного опору 
при зниженні температури.

Не зважаючи на те, що зміна механічних та електричних властивостей 
обумовленні зміною напруженості і деформації електромагнітного поля в 
зразку, специфіка протікання цих змін різна. Тому для встановлення зв’язку між 
ними представимо параметри рівняння (ф.1) та (ф.2) в безрозмірній формі:

  (3)

  (4)

Таблиця 1 
Залежність швидкості повздовжніх сейсмічних хвиль від температури льоду [1]
Т, –25 –20 –15 –10 –5 –2,5 –0,5 0
, м/с 3645 3645 3572 3415 3000 2250 1884 1884

Таблиця 2 
Залежність питомого електричного опору від температури льоду [1]
Т, –12 –8 –4 –2 0
, Омм 194 178 145 80 15

Таблиця 3 
Розрахункові параметри для розглянутої мерзлої породи
Параметр Соло-

ність, ‰
, м/с , м/с , Омм , Омм , °С , °С , °С , °С

Значення 5,5 3645 1884 194 15 -3,6 -2,15 2,83 1,2
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де: ;  ; ; .
Рівняння визначення швидкості сейсмічних хвиль через питомий 

електричний опір буде мати вигляд прямої:

  (5)

де: k, b – емпіричні коефіцієнти.
Після певних перетворень рівняння (ф.5) матиме вигляд:

  (6)

Рівняння для визначення швидкості розповсюдження повздовжніх 
сейсмічних хвиль через питомий електричний опір для зразка, що досліджується 
матиме вигляд:

  (7)

На рис. 2  представлена кореляційна парна залежність між швидкістю 
розповсюдження повздовжніх сейсмічних хвиль та питомим електричним 
опором масиву гірських порід при промерзанні.

Рисунок 1 – Залежності швидкості розповсюдження повздовжніх сейсмічних хвиль та 
питомого електричного опору від температури для солоного льоду з NaCl солоністю 
5,5 ‰:
1, 2 – аналітичні залежності та побудовані за рівняннями (1) та (2) відповідно;
3, 4 – експериментальні значення [1] швидкості розповсюдження сейсмічних хвиль та 
питомого електричного опору відповідно.
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Враховуючи те, що точки парної кореляції з невеликим відхиленням лягли на 
пряму лінію розміщену під кутом близьким до 45⁰ можна зробити висновок, що 
між швидкістю розповсюдження сейсмічних хвиль та питомим електричним 
опором мерзлих порід існує тісний кореляційний зв’язок.
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залежності від температури та вологості гірських порід / А. І. Крючков, А. І. Бахтин. 

Рисунок 2 – Кореляційна залежність між швидкістю розповсюдження повздовжніх 
сейсмічних хвиль та питомим електричним опором масиву гірських порід при промер-
занні 
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Современное культурное поле 
Украины характерно тем, что многие 
из его создателей если не универсаль-
ны, то весьма многовекторны в своей 
сфере деятельности. Культурный дея-
тель сегодняшнего дня редко обладает 
каким-то одним талантом, но причи-
ны вовсе не в том, в чем они состояли 
в период, например, Ренессанса, назы-
ваемый «эпохой универсальных лич-
ностей». Суровые реалии времени, 
жесткая конкуренция требуют от се-
годняшнего художника умения вести 
дела в нескольких смежных областях, 
чтобы сохранить свое положение в 
арт-сообществе и приобрести имя. 
Если это художник-практик, сегод-
няшние реалии от него требуют быть и 
куратором, арт-дилером, арт-
менеджером, продвигая свое творче-
ство на художественном рынке, раз-
бираясь в ценообразовании в мире 
искусства, иметь опыт в области рабо-
ты аукционов и принципов ведения 
успешной галерейной деятельности. 

Разумеется, функции культурологов и 
искуссвоведов, для которых это  – ос-
новная работа, никто не отменял и не 
приуменьшал, но конкуренция на арт-
рынке такова, что лишь художник, 
владеющий навыками во всех упомя-
нутых сферах деятельности, может 
претендовать на самое выгодное место 
под солнцем. Таким принципом руко-
водствуется киевский художник Ва-
дим Михальчук [1]. Он стал сегментом 
украинского современного простран-
ства с конца 1990-х гг., весьма грамот-
но распределяя свои силы между раз-
личными сферами творческой актив-
ности. Однако основная сложность 
для художников (а В. Михальчук по-
зиционирует себя прежде всего как 
живописец) всегда состоит в том, что 
если они хорошо владеют творческим, 
практическим инструментарием, то в 
большинстве случаев пользоваться 
словом, владеть научным аппаратом 
им дается с очевидным трудом. Прин-
цип «каждый должен заниматься сво-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ В ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАДИМА МИХАЛЬЧУКА

Братусь И.В.
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имени Бориса Гринченко

Ключевые слова: наука, искусствоведение, преподавательская деятельность, 
арт-кураторство, арт-менеджмент, аукционная и галерейная деятельность, 
коллекционирование

Key words: science, art history, pedagogical activity, art curating, art management, 
auction and gallery activities, collecting



 33 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #14

им делом» на сегодняшний день пре-
терпевает изменения прежде всего в 
силу евроинтеграционной направлен-
ности страны, поскольку именно за-
рубежный опыт требует от украин-
ских творческих людей становиться 
одновременно и теоретиками, иметь 
опыт в написании научных статей и 
т.п., т.е. категория «художник» теряет 
узкопрофильную направленность и 
приобретает более чем расширитель-
ную трактовку. Но все же есть незна-
чительная часть творческих лично-
стей, которым удается сочетать в себе 
способности теоретика и практика, 
что и делает В. Михальчук. Для него 
теретические штудии получили до-
вольно широкий размах. Получив об-
разование как искусствовед в Нацио-
нальной академии изобразительного 
искусства и архитектуры, он продол-
жил его в Национальной академии 
руководящих кадров культуры и ис-
кусств, где получил квалификацию не 
только искусствоведа, но и эксперта с 
правом преподавания, т.е усилил свою 
общетеоретическую, академическую 
подготовку прикладным аспектом. 
Так, одно из направлений его работы 
как теоретика, – искусствоведение. Он 
занимается работой арт-куратора, вы-
ступает в роли арт-дилера, участвует в 
выставочной деятельности, словом, 
ведет активный образ жизни искус-
ствоведа-практика.

Второй аспект теоретической рабо-
ты В. Михальчука  – научная работа. 
То, за что каждый теоретик несет наи-
большую ответственность, поскольку 
доступ к опубликованным результа-

там исследований имеет любой желаю-
щий, поэтому автор должен быть го-
тов защитить написанное и аргумен-
тировать точку зрения. В 2013  г. В. 
Михальчук защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную галерей-
ной деятельности в Украине, которая 
стала первым комплексным исследо-
ванием этой сферы в стране. Главное – 
ее практическая ценность, реальные 
результаты исследований, прошедшие 
апробацию, данные, которые были 
впервые введены в научный обиход. 
Эта работа  – один из краеугольных 
камней нового прикладного искус-
ствознания Украины, багаж знаний, 
который, к сожалению, пока не имеет 
широкого развития, поскольку арт-
кураторы, арт-дилеры в большей сте-
пени склонны заниматься практиче-
ской работой и не тратить время на ее 
научные обоснования – это редко уда-
ется монетизировать. Основные пози-
ции диссертации посвящены истории, 
становлению и  – главное  – сегодняш-
нему состоянию галерейной сферы в 
Украине, и, поскольку сам автор явля-
ется специалистом-практиком в обла-
сти галерейного и аукционного дела, 
именно он мог придать исследованию 
рельную практическую ценность, в от-
личие от «кабинетных» ученых, строя-
щих свои изыскания на теории.

На счету В. Михальчука, помимо 
диссертационного исследования, 
ставшего наиболее масштабным тео-
ретическим проектом в его научной 
работе на сегодняшний день, есть и 
немало научных и учебно-методиче-
ских публикаций, которые позволяют 
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любому исследователю держать себя в 
надлежащей форме как теоретику. 
Статьи, тезисы докладов на междуна-
родных конференциях повящены раз-
личным вопросам современной худо-
жественной культуры  – галерейному 
делу, коллекционированию культур-
ных ценностей, творчеству современ-
ных отечественных художников, арт-
менеджменту, книжному знаку конца 
ХХ – начала XXI вв. География публи-
каций киевского художника и искус-
ствоведа довольно широка – он печа-
тается в изданиях Украины, Слова-
кии, Чехии, Великобритании, Дании, 
США, Франции, Германии, Австрии, 
таким образом, популяризуя не толь-
ко искусство, но и науку сегодняшней 
Украины. Возможно, именно разность 
подходов к практической и теорети-
ческой, научной, деятельности позво-
ляет В. Михальчуку не терять тонус в 
работе, что немаловажно для творче-
ского человека: он подвластен настро-
ению, а заниматься монотонным, ру-
тинным процессом постоянно невоз-
можно, поэтому периодически нужны 
всплески интенсивности или в науке, 
или в искусстве, что и имеет место в 
данном случае.

Еще одна сфера теоретических 
изысканий В. Михальчука – препода-
вательская работа. Наверное, это  – 
наиболее живой процесс из всего пе-
речисленного, поскольку предполага-
ет не только изучение материала и 
написание трудов, но и постоянный 
контакт с аудиторией. Разумеется, 
аукционная, галерейная деятельность 
тоже построены на взаимодействии – 

в этом случае – со зрителем, покупате-
лем, потребителем арт-продукта. Но в 
педагогической работе на плечи пре-
подавателя ложится ответственность 
и за то, как впоследствиии будут вос-
принимать все художественные про-
цессы будущие искусствоведы, чье 
мнение, инструментарий оценки арт-
феноменов формирует как раз педа-
гог. Поэтому эта ипостась может по 
праву считаться одной из самых 
сложных. В. Михальчук на протяже-
нии нескольких лет сначала в статусе 
доцента, а со временем  – и в статусе 
профессора читает спецкурсы буду-
щим искусствоведам-экспертам в На-
циональной академии руководящих 
кадров культуры и искусств, в кото-
рой в свое время и сам получил ди-
плом магистра [1]. Это тоже несколь-
ко сложнее, чем работать в ВУЗе, в 
который человек приходит уже с на-
учной степенью и ученым званием: в 
родных стенах каждый – вечный сту-
дент, и зарекомендовывать себя в но-
вом качестве приходится «с нуля». 
Большинство курсов, которые ведет 
В. Михальчук,  – авторские, их кон-
цепция предполагает тесный контакт 
критика и художника, постоянное по-
сещение выставочных площадок, аук-
ционов, мастерских художников, ко-
торые неохотно посвящают в секреты 
своего ремесла, но иногда дают воз-
можность понаблюдать за процессом 
создания произведения. «Галерейная 
деятельность», «Аукционная деятель-
ность» – курсы, предназначенные для 
магистрантов, предполагающие прак-
тические занятия и приобретение 
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многих навыков, которые позволяют 
превратить обычного искусствоведа-
академиста в эксперта современного 
художественного рынка.

Наконец, элитарный тип деятель-
ности искусствоведа-исследователя  – 
подготовка будущих ученых, т.е. на-
учное руководство аспирантами, ко-
торое осуществляется В. Михальчу-
ком. Аспиранты НАКККиМ по 
специальностям «Теория и история 
культуры» и «Изобразительное искус-
ство, декоративное искусство, рестав-
рация» становятся основой будущего 
преподавательского состава академии 
в том числе, таким образом, круг за-
мыкается: научный плацдарм попол-
няется новыми диссертационными 
исследованиями в области современ-
ного искусства, укрепляя прикладное 
искусствознание, а кадровый состав 
учебного заведения – новыми канди-
датами наук.
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Володимир Михайлович Птушкін – 
сучасний композитор, представник 
харківської композиторської школи, 
професор кафедри композиції та ін-
струментовки Харківського націо-
нального університету мистецтв імені 
І. Котляревського. Творчість В. Птуш-
кіна є частиною епохи постмодернізму, 
що охоплює історичний період другої 
половини ХХ й початок ХХІ ст. Але з 
усіх характерних рис постмодернізму 
на творчості композитора позначили-
ся лише окремі. Такими можна вважа-
ти поєднання різних стилів та жанрів, 
використання елементів зображаль-
ності, відсутність притаманної роман-
тизму поетизації танцювальних жан-
рів та часткову їх приземленість. Але 
основою творчості композитора є спи-
рання на класичні норми музичного 
мислення. Представленість в його 
творчому доробку майже усіх класич-
них жанрів музичного академічного 

мистецтва  – симфонічного, концерт-
ного (для різних інструментів з орке-
стром), кантатно-ораторіального, ка-
мерно-інструментального  – демон-
струє широку жанрову панораму твор-
чості автора.

У симбіозі постмодерністських рис 
та класичних основ художнього мис-
лення найбільшу вагу в авторському 
стилі В.  Птушкіна мають безпосередні 
враження оточуючого світу. На образне 
мислення автора впливає все, що він 
бачить, чує, спостерігає або в чому бере 
участь. Певні речі впливають непоміт-
но, деякі можуть бути сприйняті й 
осмислені цілком свідомо. Враження, 
зафіксовані свідомістю, можуть стано-
вити для допитливого та чуйного ху-
дожника основу творчої фантазії, мо-
жуть бути використані в якості певних 
методів у конкретній творчій роботі.

Для розширення поля плідних по-
шуків музичної образності й відповід-

ВТІЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОБРАЗНОСТІ В ФОРТЕПІАННІЙ 
СЮЇТІ В. ПТУШКІНА «ТЕАТРАЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Гердова Тетяна Стефанівна,
кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри акторської 
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Мітлицька Вікторія Анатоліївна,
кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри інструментального виконавства  
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ної виразності значні можливості на-
дає театральне мистецтво завдяки сво-
їй конкретності та «речовинності» 
персонажів.

У сучасній музиці є чимало творів, 
значною мірою наближених до теа-
тральної вистави. В першу чергу, це 
сюїтні твори. Їх циклічність вже сама 
по собі нагадує театральну виставу 
(якщо вона не одноактна, хоча й одно-
актна складається з певної кількості 
частин – епізодів або сцен). Тобто сам 
жанр твору, його структура диктує 
спільну проблему поєднання окремих 
частин у художню цілісність. У сценіч-
ному втіленні драматургічної п’єси 
вербальний текст певною мірою нена-
че полегшує вирішення проблеми, але 
це на перший погляд. Вірніше сказати: 
проблема вуалюється і менше привер-
тає увагу. В таких театральних виста-
вах, як хореографічна або пантоміміч-
на, проблема оголюється і спонукає 
шукати засобів художнього об’єднання 
в музичній частині, що становить не 
супровід, а драматургічну основу ви-
стави, основу, яка формує всю драма-
тургію танцювальної або пантоміміч-
ної дії аналогічно літературній першо-
основі драматичної вистави.

П’єси в жанрі сюїти не вельми по-
ширені у творчості сучасних компози-
торів України. Навіть при побіжному 
погляді на сучасне музичне мистецтво 
стає очевидним превалювання у твор-
чому доробку більшості українських 
композиторів творів з довільним ви-
кладенням музичних думок, де пред-
ставлена образність не передбачає су-
ворої логіки формотворення. Доміну-

вання довільності, зниження ролі ло-
гічного начала, втрати його провідної 
функції  – досить поширена тенденція 
сучасності. Варто згадати хоча б твори 
В.В. Сильвестрова, представника пост-
авангарду: Містерія для альт-флейти і 
шести груп перкусіоністів, Спектри 
для камерного оркестру, Монодія для 
фортепіано та оркестру, Драма для 
скрипки, віолончелі та фортепіано, 
Медитація для віолончелі та фортепіа-
но, Лісова музика для сопрано, валтор-
ни та фортепіано.

Зниження ролі логічного начала у 
творчості українських композиторів 
може бути пов’язане з превалюванням 
медитативності в їх музичному мис-
ленні. Так, наприклад, медитативна 
музика займає значне місце в доробку 
М.А.  Шуха. Це такі твори як «Палом-
ництво в країну ангелів», Музично-
візуальный перформанс для солістів, 
дитячого хору та інструментального 
ансамблю, Медитативне дійство «Пісні 
весни на вірші стародавніх китайських 
поетів, «Музика, загублена в часі» для 
струнного оркестру, Дві молитви-ме-
дитації для фортепіано, Медитація 
для органу «І була ніч, і був ранок, і 
були тихі небесні флейти», «Псалми 
Давида», «Moz-Art» для скрипки й 
арфи.

Невизначеність, що є рисою по-
стмодерну, проявляється як у відсут-
ності чітких композиційних схем, у 
певній спонтанності мислення, так і на 
менших масштабних рівнях організа-
ції музичної думки  – ритмоструктур, 
інтонаційних побудов тощо. Тож, за-
своєння нових жанрів в сучасній укра-
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їнській музиці значною мірою 
пов’язано зі зменшенням ролі логічно-
го розвитку у втіленні художнього 
змісту та втратою його структурного 
оформлення. А відсутність чіткої фор-
ми провокує розмитість музичної дум-
ки, адже форма сама по собі вже є но-
сієм певного змісту.

Якщо невизначеність (образна, 
структурна, що є оборотною стороною 
тієї ж образності) певною мірою про-
тистоїть можливостям театрального 
мистецтва, то класичні основи компо-
зиторської організації музичного ма-
теріалу у творчості В. Птушкіна більше 
відповідають театральній матеріально-
образній конкретиці.

У творчому доробку Володимира 
Михайловича Птушкіна театральна (у 
широкому смислі слова) музика пред-
ставлена досить різноманітно. Але сю-
їта «Театральний калейдоскоп» посі-
дає особливе місце. В цьому творі не 
просто реалізується сюїтність як прин-
цип побудови художнього цілого – по-
єднання довільності у послідовності 
окремих частин та певні раціональні 
засади організації музичного матеріа-
лу кожної частини. Спрямованість ав-
торських намірів, образна характер-
ність музичного матеріалу запрогра-
мовані в самій назві – ТЕАТРАЛЬНИЙ 
калейдоскоп.

Зазначений твір становить багату 
основу для сценічної реалізації. Для 
його творчо-виконавського осмислен-
ня плідними є асоціативні зв’язки з 
сюїтними циклами Р.  Шумана. Карна-
вальність як принцип драматургії му-
зичного дійства є іманентною власти-

вістю музичного мислення Р. Шумана, 
що виявляється не тільки в циклах, 
пов’язаних з темою карнавалу своєю 
назвою («Карнавал» ор.9; «Віденський 
карнавал. Фантастичні картини» 
ор.26), а й у творах, де відсутній безпо-
середній зв’язок з темою карнавалу, 
тим більше з карнавалом як святковіс-
тю. Таких творів багато. Це «Фантас-
тичні п’єси» ор.12, «Дитячі сцени» 
ор.15, «Лісові сцени» ор.82, «Крейсле-
ріана» ор.16 та ін. Тобто мінливість та 
багатоликість є рисою композитор-
ського мислення Р.  Шумана. Проте 
особливості викладу музичних харак-
теристик дають підстави вважати ка-
лейдоскоп образів саме сюїтою «харак-
терів», а не масок.

Співставлення з сюїтним принци-
пом музичного мислення Р Шумана, 
дозволяє ясніше виявити специфіку 
сюїти В.  Птушкіна, що полягає у її 
близькості до commedia dell’arte. Рисою, 
що наближує сюїту В.  Птушкіна до 
згаданого театрального жанру, є прин-
цип «маскового» викладу музичних 
характеристик та швидке чергування 
коротких епізодів. Швидкість змін різ-
них образів не дає можливості вдиви-
тися пильніше в кожний образ. Му-
зична логіка розвитку диктується саме 
образним мигтінням. Авторський ви-
клад музичних характеристик є досить 
узагальненим, позбавленим індивідуа-
лізації, що відповідає принципу калей-
доскопу, але протирічить сюїті «харак-
терів» Р. Шумана.

Карнавальність з її характерними 
рисами в сюїті В. Птушкіна зафіксова-
на в назвах окремих частин циклу  – 
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Маски, Дивертисмент. Функція цих 
частин в сюїті – створення атмосфери 
строкатості, швидкоплинності обра-
зів. Введенням Дивертисменту, що за 
жанром є вставною виставою на дода-
ток до основної, В.  Птушкін примно-
жує кількість масок-персонажів і за-
кріплює калейдоскопічність як прин-
цип структурної організації.

Принцип організації першої поло-
вини сюїти – калейдоскопічність, кар-
навальність  – використовується і у 
другій. Але тут застосування його за-
знає вже певних змін: у другій полови-
ні циклу автор дещо «укрупнює» прин-
цип карнавальності, калейдоскопіч-
ності, залишає його для рівня сюїти в 
цілому. Адже чергування окремих час-
тин циклу не порушується.

Зазначені зміни полягають в тому, 
що принцип калейдоскопічності вже 
не використовується так однозначно в 
кожній частині. Найбільших змін він 
(принцип) зазнає у третій частині. 
Структурна організація Вальсу збері-
гає форму низки фрагментів, але їх 
послідовність та внутрішня побудова 
керується логікою розвитку та взаємо-
дії двох домінуючих тем, які є носіями 
протиставлених образів. Саме образів, 
а не масок, бо відсутність появи все 
нових і нових персонажів дозволяє 
пильно вдивитись в основні музичні 
образи частини, в особливості їх му-
зичних характеристик. Так маски пе-
ретворюються на «характери». Їх взає-
модія, їх перетворення визначають 
драматургічний розвиток частини.

Така подача характерів сприяє заго-
стренню зіткнення персонажів, логіка 

якого і становить драматургію циклу в 
цілому. Завдяки цьому загостренню тре-
тя частина – Вальс – виразно виокрем-
люється як лірико-драматичний центр 
циклу, а остання частина – Галоп отри-
мує драматургічну функцію фіналу.

Другою рисою сюїти В.  Птушкіна, 
що споріднює цей твір з музичним мис-
ленням Р. Шумана, є олюднення масок-
образів, які постають перед слухачем 
(або глядачем майбутньої танцюваль-
ної вистави) як наділені людськими 
почуттями персонажі. Цілий спектр по-
чуттів, що будуть втілені в образах 
третьої та четвертої частин, підготова-
ний окремими інтонаційними, ритміч-
ними, фактурними й тембровими засо-
бами. Звичайно, першість за інтонацій-
ним змістом мелосу. Так, частина пер-
ша – Маски – рясніє інтонаціями малої 
секунди (зітхання, жаль), форшлагами 
(кумедні стрибки, іронічне змалювання 
образу), пунктирним ритмом виразних 
інтонацій (алюзія на лірико-фантастич-
ний світ Р. Шумана з його загостреністю 
почуттів), неочікуваними зрушеннями 
у віддалені тональності. Такі ж самі 
змістовні (для наступних частин) рит-
мо-інтонаційні елементи спостеріга-
ються й у Дивертисменті – хроматичне 
сповзання уривків тематизму, кластери 
з хроматичними звуками, модуляції в 
тональності далекого ступеню спорід-
неності.

Третьою рисою сюїти В. Птушкіна, 
повз яку не можна пройти, є набли-
ження до етичної проблематики му-
зичного мистецтва ХХ ст. Філософська 
тема Добра і Зла вирішується викорис-
танням танцювальних жанрів для 
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створення пародійності театральних 
образів. Зазначена теза проглядає у ви-
користанні побутових танцювальних 
жанрів у незвичному для них амплуа 
музичної пародії на оточуючу дій-
сність. Таке використання наче нещад-
не дзеркало відбиває прихований зміст 
пересічних явищ.

Сатиричну хара ́ктерність жанрів у 
музичний обіг ввів С.  Прокоф’єв, ви-
користавши цей засіб не тільки як 
окремий метод музичної характерис-
тики, а й як основу для цілих циклів 
(«Сарказми»). Цю етичну тенденцію 
підхопив і розвинув Дм.  Шостакович. 
У нього нове сатиричне тлумачення 
змісту побутових танцювальних жан-
рів слугує засобом характеристики об-
разів міщанства і вульгарності як од-
ного з можливих втілень Зла. Напри-
клад, в опері «Леді Макбет Мценського 
повіту» дещо вульгарна пісенька під 
стилізований акомпанемент гітари ви-
користана як характеристика користо-
любного попа-гуляки; хвацький 
вальс – при зображенні поліцейських у 
сцені «На прибулій»).

Серед гротескових засобів Дм. Шос-
таковича особливе місце посідає сати-
ричне тлумачення Галопу. Цю тради-
цію продовжує В. Птушкін в сюїті «Те-
атральний калейдоскоп». В образному 
ладі циклу В. Птушкіна Галоп також є 
характеристикою сатиричних, гротес-
кових образів. А як фінальна п’єса ци-
клу «Галоп» стає концентрованим вті-
ленням гротескових образів.

Встановивши паралелі між сати-
ричною образністю Дм.  Шостаковича 
та відповідною сферою в сюїті 

В.  Птушкіна, необхідно також зазна-
чити й певні відмінності. Пародійність 
у В.  Птушкіна походить від несприй-
няття вульгарного, дрібного, але ніко-
ли не сягає найвищої загостреності, не 
виходить за межі м’якої іронічності. 
Відсутність загострених характерис-
тик позбавляє гротескові образи рис 
злобності, загрозливості, демонізму. 
Вірогідно, превалювання в театраль-
ному калейдоскопі атмосфери карна-
вальності, святковості не передбачає 
завдання пристрасного викриття при-
крощів та жахів сучасного світу. Тож 
кружляння гротескових образів сюїти 
«Театральний калейдоскоп» В.  Птуш-
кіна викликає лише добру усмішку на-
зустріч хороводу химерних масок.

ЛІТЕРАТУРА
1. Акопян Л.О. Дмитрий Шостакович. 

Опыт феноменологии творчества / 
Л.О.  Акопян.  – С.-Пб.: Дмитрий Була-
нин, 2004. – 475 с.

2. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр 
эпохи Возрождения (Италия, Испания, 
Англия) / Г.Н.  Бояджиев.  – Л.: Искус-
ство, 1973. – 472 с.

3. Крэг. Э.Г. Актёр и сверхмарионетка / 
Э.Г. Крэг // Воспоминания, статьи, пись-
ма [сост. и ред. А.Г. Образцов, Ю.Г. Фрид-
штейн, вступ. ст. А.Г.  Образцов, ком-
мент. Ю.Г.  Фридштейн, перев. с англ. 
В.В.  Воронин и др.].  – М.: Искусство, 
1988. – 399 с.

4. Скребков С.С. Художественные прин-
ципы музыкальных стилей / С.С. Скреб-
ков. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.

5. Холопов Ю.Н. Творчество Прокофьева 
в советском теоретическом музыкозна-
нии / Ю.Н. Холопов // Прокофьев С.С.: 
статьи и исследования / сост. В.  Блок; 
ред. В.  Блок, Ю.  Рагс.  – М.: Музыка, 
1972. – 333 с. 



 41 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #14

Реформування загальної середньої 
освіти в Україні зумовлює потребу пе-
дагогічної самоосвіти у різних напря-
мах діяльності вчителя мистецьких 
дисциплін. Постає необхідність онов-
лення педагогами знань для їх профе-
сійного розвитку. Самодисципліна як 
різновид самоконтролю може виступа-
ти каталізатором вдосконалення педа-
гогом своїх особистісних та професій-
них якостей в процесі безперервного 
професійного розвитку.

Відповідно до закону України “Про 
освіту” безперервний професійний 
розвиток визначається, як “безперерв-

ний процес навчання та вдосконален-
ня професійних компетентностей фа-
хівців після здобуття вищої та/або піс-
лядипломної освіти, що дає змогу фа-
хівцю підтримувати або покращувати 
стандарти професійної діяльності”[6]. 
На нашу думку, постає нагальна по-
треба у переосмисленні педагогами За-
кону України “Про освіту”, Концепції 
“Нової української школи” та інших 
нормативних документів [5; 6], в яких 
закладено стандарт та вимоги щодо 
професіоналізму педагога з метою до-
корінної зміни аксіосфери останнього.

Поняття професіоналізму у Слов-
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нику української мови визначається, 
як “оволодіння основами і глибинами 
якої-небудь професії” [9, 332]. У біль-
шості наукових праць сутність та зміст 
професіоналізму педагога розкрива-
ється через професійну компетент-
ність. За Енциклопедією освіти “про-
фесійна компетентність – інтегративна 
характеристика ділових і особистісних 
якостей фахівця, що відображає рі-
вень знань, умінь, досвіду, достатніх 
для досягнення мети з певного виду 
професійної діяльності, а також мо-
ральну позицію фахівця” [4, 722].

Г. Данилова у своїх наукових дослі-
дженнях, акцентувала на зв’язок якос-
ті діяльності з особистісними якостя-
ми конкретного спеціаліста. У запро-
понованій дослідницею акмеологічній 
моделі вказано на важливість розви-
тку особистості в першу чергу, а вже 
потім на її удосконалення в професій-
ній діяльності [3].

На професіоналізм вчителя можуть 
впливати і деякі умови, зокрема: по-
передня професійна підготовка у за-
кладі вищої освіти, організація керів-
ником методичної роботи, психологіч-
ний мікроклімат в педагогічному ко-
лективі тощо. В то же час, здебільшого 
на професіоналізм педагога-музиканта 
впливає професійний саморозвиток та 
самоосвіта, які є невід’ємними складо-
вими самодисципліни як системного 
модусу.

На даний час у науковій літературі 
термін “самодисципліна” не є широко 
вживаним та достатньо висвітленим. 
Його сутність допомагає розкрити си-
нонімічне поняття “дисципліна”, що в 

перекладі від. лат disciplina – навчання, 
виховання. Відповідно до визначення 
за Психологічним словником розріз-
няють дисципліну внутрішню, тобто 
самодисципліну та зовнішню, що сти-
мульована позитивними чи негатив-
ними санкціями [7]. Дисципліна є за-
собом ефективного досягнення соці-
альних та технічних цілей, що дозво-
ляє певній системі розвиватися. 
Синонімом цього поняття є дисциплі-
нованість людини як певна риса харак-
теру, що впливає на рівень дисципліни 
в її поведінці. Вона характеризується 
наявністю складних вольових якостей, 
які пов’язані з моральними, естетич-
ними та іншими категоріями.

У Академічному тлумачному слов-
нику української мови самодисципліна 
визначається, як дисципліна у власній 
поведінці та вміння підкоряти свої дії 
певним вимогам [9]. Закон України 
“Про загальну середню освіту” містить 
в собі ряд вимог щодо професійної ді-
яльності вчителя [5]. З метою сприян-
ня ефективності освітніх процесів дер-
жава підвищує вимоги до професійних 
якостей та рівня професіоналізму вчи-
теля. Важливо зазначити, що державні 
вимоги мають узагальнений характер, 
в них відсутня конкретизація щодо 
фаховості.

На даний час чимало наукових 
праць присвячено розгляду питання 
професіоналізму педагога-музиканта. 
У працях В. Орлова, Г. Падалки, О. Рос-
товського, О. Рудницької, Н. Сегеди та 
ін. було розглянуто проблему фахової 
підготовки вчителя музики і різнома-
нітні шляхи удосконалення його педа-



 43 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #14

гогічної майстерності, професіоналіз-
му, творчості.

Професійна компетентність вчите-
лів музики розглянута у працях А. Ра-
стригіної, І. Полубояриної, М. Михась-
кової, О.  Горбенко, С.  Світайло та ін. 
Висвітлено питання взаємодії педаго-
гічної та виконавської майстерності 
(В. Москаленко, М. Давидова, О. Мар-
кова, та ін.), окремі компетенції вчите-
ля музики (Є. Проворова, М. Михась-
кова, Н. Мурована).

Для ефективного здійснення му-
зично-педагогічної діяльності вчителю 
музики необхідно мати у своєму ре-
сурсі певний ряд компетентностей та 
компетенцій, які визначені в Держав-
них стандартах. На думку Б. Асаф’єва, 
педагог з музики не повинен бути фа-
хівцем тільки в галузі методики музич-
ного виховання школярів, а володіти 
диригентськими, виконавськими вмін-
нями, оперувати музично-теоретични-
ми, історичними та етнографічними 
знаннями [1]. В контексті аналізу про-
фесійної самосвідомості педагога 
Д.  Брагіна наголошує на важливості 
пізнання і самооцінки професійних 
якостей та ставлення до них через 
рефлексію [2]. Вчитель, оцінюючи стан 
своєї професійної діяльності та якість 
професійного розвитку, шляхом само-
дисципліни й цілепокладання самоу-
досконалює свої професійні та особис-
тісні якості.

Н.  Сегеда у своїй науковій праці, 
присвяченій дослідженню проблеми 
професійного розвитку викладача му-
зичного мистецтва в контексті цивілі-
заційного підходу, сформувала таку 

логему: “Рівень розвитку окремого ін-
дивіда нерозривно пов’язаний із рів-
нем досконалості людства, адже, чим 
більше активних розвинутих особис-
тостей тим досконаліше суспільство. 
Чим впевненіше почувається людина 
як самостійний член спільноти, тим 
гармонійнішим є її розвиток, а отже, 
поглиблюється ї збагачується її участь 
у спільному процесі”. На думку науков-
ця, професійний розвиток є підсисте-
мою як професії, так і особистісного 
розвитку людини, і входить до системи 
відносин із державою через її політику 
у соціальному, культурному та еконо-
мічному плані. Розвиток останньої по-
лягає саме в “особистості з її прагнен-
ням до своїх цілей та ідеалів”. Як пред-
ставник професійної спільноти, ви-
кладач музичного мистецтва посідає 
чільне місце у структурі професійної 
ієрархії [8, 83-98].

Отже, усвідомлення педагогом да-
ної концепції та призначення своєї 
професії має мотивувати його до праг-
нення сприяти загальноцивілізаційно-
му розвитку через окремі самодисци-
пліновані дії. Таким чином, детальний 
розгляд визначень самодисципліни та 
синомінічних понять дозволили вио-
кремити її складові:

• самовиховання та самонавчання;
• самоорганізація, самоменедж-

мент, самостимуляція;
• дисципліна у власній поведінці, 

самоконтроль;
• узгодження власних дій із певни-

ми вимогами;
• саморефлексія діяльності.
Самодисципліна є системним по-
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няттям, що вміщує низку професійних 
та особистісних якостей, покращення 
яких забезпечує підтримання його 
безперервного професійного розви-
тку. Здебільшого вона може реалізува-
тись завдяки дисциплінованості, як 
якості характеру або звички дисциплі-
нувати власні дії.

Перспективи подальших дослі-
джень, на нашу думку, полягають у 
визначені структури самодисципліно-
ваності як риси характеру та поведін-
кової ознаки педагога мистецтва з по-
зицій теорії тайм-менеджменту.
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На сучасному етапі 
розвитку радянського 

суспільства пріоритетного значення на-
буває підвищення ефективності науко-
во-дослідних робіт, особливо фундамен-
тальних досліджень, спрямованих на 
розв’язання найважливіших проблем 
природничих, технічних і суспільних 
наук, поліпшення якості і практичної 
цінності наукових розробок, прискорен-
ня впровадження відкриттів і винаходів 
у практику.

Одним із ключових напрямків ді-
яльності вишів є науково-дослідна та 
дослідно-експериментальна робота 
викладачів і студентів. Педвиші набу-
ли певного досвіду в організації НДР. 
У нашій статті ми покажемо участь у 
науково-дослідній роботі викладачів і 
студентів Вінницького педінституту.

Професорсько-викладацький склад 
педінституту брав участь у розробці 
господарсько-договірних тем. Зокрема, 
у 1985 р. розроблялися 11 таких тем на 
суму 137 тис. крб., у 1986 р. – відповідно 
12 і 192 тис. крб. [3, арк. 184], у 1987 р. – 
13 і 187,5 тис. [5, арк. 204], у 1988 р. – 12 і 
164 тис. крб. [6, арк. 132], у 1990 р. – 12 і 
140  тис. [7, арк. 197]. Таким чином, 
упродовж другої половини 80-х рр. на-

мітилося суттєве зменшення фінансо-
вих показників госпдоговірної темати-
ки, що було пов’язано із відсутності 
фінансування у замовників, а також 
поширенням госпрозрахункових тен-
денцій, що проявлялося у створенні 
малих підприємств, які складали кон-
куренцію науково-дослідному сектору 
інституту. Ці підприємства мали змогу 
набагато краще матеріально забезпечи-
ти вчених.

У 1987 р. НДР велася за 7 напрям-
ками: «Методологія і методика викла-
дання навчальних дисциплін в педаго-
гічному інституті і в загальноосвітній 
школі», «Ідейно-політичне виховання 
молоді», «Актуальні проблеми фізико-
математичних і технічних наук», «Охо-
рона навколишнього середовища і 
здоров’я людини», «Закономірності 
розвитку і функціонування мов», «За-
кономірності розвитку світової літера-
тури», «Продовольча програма, схва-
лена радою інституту у 1985 р.» [5, арк. 
203]. Найбільш активно розроблявся 
перший з цих напрямків. Він включав 
в себе теми досліджень 17 кафедр, без-
посередньо орієнтованих на удоскона-
лення підготовки учителів і поліпшен-
ня якості навчально-виховного про-

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ВІННИЦЬКОГО 
ПЕДІНСТИТУТУ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ У 
ПЕРЕБУДОВЧИЙ ПЕРІОД

Я. І. Кукуленко,
аспірантка кафедри всесвітньої історії Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
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цесу в школі. Чотири теми включено у 
план найважливіших досліджень у га-
лузі педагогічних наук, що координу-
валися АПН СРСР. Серед них – «Тео-
ретико-методичні основи формування 
стійкої ідейної переконаності школя-
рів» (доцент Мількаманович М. М.), 
«Виховання духовних потреб у школя-
рів у процесі музикально-творчої ді-
яльності» (доцент Плесніна Т. П.), «Ес-
тетичний розвиток молодших школя-
рів у процесі комплексного впливу 
різних видів мистецтва» (доцент Лебе-
дєв В. К.), «Психологічні основи ідей-
но-політичного виховання учнів» (до-
цент Антонюк М. С.) [4, арк. 9]. Крім 
того, у виші розроблялася тематика, 
безпосередньо пов’язана з реалізацією 
шкільної реформи. Так, доцент Мойсе-
юк Н. Е. працював над темою «Теоре-
тичні основи процесу формування го-
товності до праці учнів сільської за-
гальноосвітньої школи», доцент Бри-
лін Б. А. розробляв тему 
«Духовно-творче виховання старшо-
класників у процесі музичної діяль-
ності» [4, арк. 11].

Проводилися спільні дослідження. 
Наприклад, на об’єднаній базі вінниць-
ких педагогічного, медичного і політех-
нічного інститутів працювала лаборато-
рія медико-технічних проблем рефлек-
сології, яка працювала над проблемою 
«Теоретичні і методологічні основи не-
специфічної корекції адаптаційних ре-
акцій організму шляхом рефлексости-
муляції периферійних рецепторних ді-
лянок шкіри» [1, арк. 67]. Вінницький 
педінститут залучили до комплексної 
республіканської науково-дослідної 

програми «Трудова підготовка і профо-
рієнтація учнів загальноосвітніх шкіл у 
СПТУ». Загалом, учасниками цієї про-
грами у 1987 р. були 19 педінститутів та 
Донецький держуніверситет [10, с. 7].

Науково-педагогічні працівники 
вишу щорічно продукували сотні нау-
кових праць (див. таблиця №1).

У 1987 р. одержано три авторських 
свідоцтва, прийнято 5  раціональних 
пропозиції [5, арк. 52, 207], у 1988 р. – 
відповідно 19 і 7 [6, арк. 135], у 1989 р. – 
3 і 5 [7, арк. 198].

У вишах дбали про поповнення 
складу науково-педагогічних праців-
ників викладачами найвищої кваліфі-
кації. У Вінницькому педінституті у 
1986 р. захистила докторську дисерта-
цію Н. Л. Іваницька [4, арк. 223]. У 
1985  р. відбувся захист 5  кандидат-
ських дисертацій [5, арк. 209], у 
1987  р.  – 11 [1, арк. 4]. У 1988  р. було 
захищено 2 докторських і 9 кандидат-
ських дисертацій [6, арк. 135], у 
1989 р. – 2 і 17 [7, арк. 201].

Для підготовки дисертацій викорис-
товувались різні форми підготовки, зо-
крема, направлення в аспірантуру. У 
1985 р. до аспірантури вступили 17 осіб 
[1, арк. 4], у 1987  р.  – 20 [4, арк. 229], у 
1988 р. – 13 [6, арк. 135], у 1989 р. – 9 [7, 
арк. 201]. У 1987 р. держава загалом виді-
лила 24 місця, однак 4 цільових місця не 
використали (спеціальності: російська 
мова, германські мови, педагогіка і вікова 
психологія, теорія та історія педагогіки), 
оскільки при замовленні місць кафедри 
не врахували, що у резерві не було людей, 
яких можна було б направити на навчан-
ня замість тих, які з певних об’єктивних 
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причин не могли вступити на виділені 
місця [4, арк. 229]. Загалом, на 1 травня 
1987 р. в аспірантурі різних форм навча-
лися 42  викладачі (на денній формі на-
вчання – 25, річній – 5, заочній – 12) [4, 
арк. 225]. На 30 серпня 1990 р. студіювали 
37  викладачів [8, арк. 172]. Ректор Ві-
нницького педінституту Н. М. Шунда у 
виступі на засіданні серпневої вченої 
ради 1990 року вимушений був визнати, 
що «відчувається деякий спад щодо на-
правлення викладачів у цільову аспіран-
туру. А окремі викладачі виявилися недо-
статньо підготовлені для участі у вступ-
них конкурсних екзаменах. Все це свід-
чить, що на кафедрах недостатньо дбають 
про підбір молоді на посадах асистентів, 
про створення резерву для навчання в 
аспірантурі» [8, арк. 172]. Результатив-
ність роботи аспірантів була слабкою. 
Наприклад, у 1986 р. навчання в аспіран-
турі завершили 16 аспірантів, з яких за-
хистили дисертацію лише 5  викладачів 
[4, арк. 223].

Крім того, для завершення написан-
ня дисертаційних робіт практикували 
переведення викладачів на посади ста-
жистів-дослідників, надання стажуван-

ня та творчих відпусток. У Вінницько-
му педінституті у 1986 р. для завершен-
ня докторських дисертацій на посади 
старших наукових співробітників було 
переведено трьох викладачів, 6-місячні 
творчі відпустки надали чотирьом ви-
кладачам [2, арк. 30]. Надавали і тримі-
сячні відпустки. Наприклад, у 1986  р. 
такі відпустки надали трьом виклада-
чам [2, арк. 30]. У 1989  р. на посаду 
старшого наукового співробітника для 
завершення роботи над докторською 
дисертацією перевели одного виклада-
ча, надали 6-місячну творчу відпустку –
одному, тримісячну творчу відпустку 
для завершення роботи над кандидат-
ською дисертацією  – 2, переведено на 
посади стажерів-дослідників – 1 [7, арк. 
200-201]. У виші працювали відомі вче-
ні. Серед них  – доктори філологічних 
наук Н. Л. Іваницька, П. С. Дудик, І. В. 
Рибінцев, доктор історичних наук М. 
М. Кравець, І. Г. Шульга та ін. [11, арк. 
45-46].

Педінститут приймав у своїх стінах 
учасників наукових форумів. У 1985 р. 
провели 19  наукових конференцій, у 
т.ч. 4  республіканських [1, арк. 4], у 

Таблиця №1 
Інформація про кількість наукових праць викладачів Вінницького педінституту у дру-
гій половині 1980-х рр. [1, арк. 4; 4, арк. 12; 5, арк. 206; 6, арк. 134; 7, арк. 199]
Рік Загальна 

кількість 
праць

У друко-
ваних 
аркушах

У т. ч.
моногра-
фій

підручни-
ків

Навчаль-
них посіб-
ників

Методич-
них розро-
бок

1985 279 - 3 3 10 48
1986 288 315,3 3 4 23 -
1987 263 331,2 2 6 6 -
1988 391 257,4 2 4 6 65
1989 555 368,23 2 3 5 91

-Даних не виявлено 
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1986 р. – відповідно 17 і 4. У 1986 р. ви-
кладачі інституту виголосили на різ-
них конференціях 398 доповідей, у т.ч. 
на міжнародних – 4, союзних – 28, рес-
публіканських – 83 [4, арк. 12].

У період перебудови значно розши-
рилися міжнародні зв’язки. Відбувався 
обмін спеціалістами педінститутів [12, 
арк. 3-4]. У 1990 р. два викладачі факуль-
тету іноземної філології проходили ста-
жування в Англії і США [8, арк. 126].

Складовою комплексу заходів, що 
сприяли поліпшенню підготовки педа-
гогічних кадрів було включення студен-
тів у науково-дослідну роботу студентів, 
що допомагало забезпечити необхідний 
науково-теоретичний рівень навчання й 
виховання майбутніх вчителів, безпосе-
редньо впливало на формування у них 
якостей, необхідних для успішної діяль-
ності в умовах сучасної школи. Питання 
організації НДРС періодично обговорю-
валися на засіданнях рад інституту і фа-
культетів, ректорату, парткому. У Ві-
нницькому педінституті було створено 
раду науково-технічної творчості моло-
ді, до роботи у якій залучили науковців з 
числа молодих вчених та кращих студен-
тів [5, арк. 53]. У 1986 р. до науково-до-
слідної роботи були залучені 2200  сту-
дентів [4, арк. 25], у 1987 р. – 4054 [5, арк. 
210]. У 1986-1987 н.р. тематику НДР ви-
конували 70% студентів [5, арк. 14].

Переважно науково-дослідна робо-
та молоді концентрувалася у гуртках. 
Зокрема, у 1986 р. на 35 кафедрах було 
142  гуртки, на засіданнях яких того 
року було виголошено 3,5 тис. допові-
дей і повідомлень. Найкраще працюва-
ли гуртки історичного, філологічного і 

музично-педагогічного факультетів, 
проблемних груп кафедр педагогіки, 
фізики, етики і естетики [3, арк. 174-
175]. У 1987  р. працювали 119  науко-
вих гуртків [5, арк. 210].

Студенти брали участь у розробці 
госпдоговірної тематики. Зокрема, у 
1986-1987 н.р. до неї залучили 150 сту-
дентів, що на думку ректора вишу Н. 
М. Шунди було замало як для вишу 
першої категорії [5, арк. 14].

Постійно зростала кількість сту-
дентів, що брала участь у звітних кон-
ференціях. У 1984  р. їх учасниками 
були 382  студенти, у 1985  р.  – 415, у 
1986  р.  – 446 [3, арк. 126]. Загалом, у 
1985 р. у виші було проведено 43 сту-
дентські конференції, диспути, круглі 
столи тощо [1, арк. 4], у 1986  р.  – 
50 конференцій (присвячені 800-річчю 
«Слова о полку Ігоревому», творчості 
Т. Г. Шевченка, М. М. Коцюбинського, 
П. Г. Тичини тощо), на яких заслухали 
374  доповіді [3, арк. 125; 4, арк. 25], у 
1987  р.  – відповідно 50  і 307 [5, арк. 
210]. Крім того, вінницькі студенти ви-
ступали з доповідями за межами рід-
ного вишу, зокрема, у Кишиневі, Луць-
ку, Пскові тощо [3, арк. 126].

Вінницький педінститут щорічно 
подавав на різноманітні наукові кон-
курси студентські наукові роботи. 
Наприклад, у 1986 р. у них були пред-
ставлені 79  робіт [4, арк. 25]. Розви-
валася і така форма студентської 
творчості, як участь у всесоюзній 
олімпіаді «Студент і науково-техніч-
ний прогрес» [9, с. 13].

Деякі студенти публікували свої пра-
ці. Наприклад, у 1988 р. авторами статей 
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були 28 студентів. Два студенти отрима-
ли авторські свідоцтва [6, арк. 135].

Таким чином, у Вінницькому педін-
ституті значну увагу приділяли науко-
во-дослідній та дослідно-експеримен-
тальній роботі викладачів і студентів. 
Робився наголос на участі у госпдого-
вірній тематиці, підготовці викладача-
ми докторських і кандидатських дис-
ертацій. Завдяки цілеспрямованій ро-
боті вдалося досягнути позитивних 
наслідків. Крім того, викладачі готува-
ли монографічні дослідження, на-
вчально-методичні посібники і мето-
дичні поради, статті, частина з яких 
вийшла у престижних наукових збір-
никах, журналах. Що стосується за-
гальної кількості праць викладачів 
вишу, то вона була незначною. Низка 
викладачів були учасниками міжна-
родних, всесоюзних і республікан-
ських наукових конференцій. До нау-
кової роботи залучали обдаровану 

студентську молодь, яка зосереджува-
лася переважно у наукових гуртках.
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Війна повністю змінила життя кра-
їни. Перший післявоєнний період ха-
рактеризувався ліквідацією наслідків 
війни та окупації. Мільйони жінок ак-
тивно включилися у відбудову країни, 
але зіткнулися з низкою проблем: важ-
ко було знайти бажану роботу, врахо-
вуючи поранення, ампутації, контузії, 
гіпертонії, мати можливість поєднува-
ти материнство і роботу та отримати 
гідне медичне обслуговування. Також, 
тривала заборона на аборти, їх продо-
вжували робити підпільно, що впли-
вало на рівень життя та здоров’я жін-
ки. Після закінчення війни і демобілі-
зації число зареєстрованих абортів 
стало збільшуватися. Не новина, що 
штучне переривання вагітності мало 
як психічні, так і фізичні наслідки для 
жінки.

Завданням дослідження є загаль-
ний аналіз лікувально-профілактич-
ного обслуговування жінок в устано-
вах системи міністерства охорони 
здоров›я УРСР та заходи спрямовані 
на покращення якості медичного об-
слуговування жінок у повоєнний пері-
од на території України й зокрема у 
Вінницький області.

У статті розкриваються особливос-
ті становлення медичної галузі після 
визволення території України від оку-
пантів та безпосередньо медичне об-

слуговування жінок у повоєнний пері-
од.

Безперечним досягненням радян-
ської влади була загальнодоступна і 
безкоштовна медицина. Ще на початку 
1930-х років була створена триступе-
нева система медичної допомоги жін-
кам. Першою ланкою якої стала жіноча 
консультація, що здійснювала лікуван-
ня гінекологічно хворих жінок, діа-
гностувала вагітність і спостерігала за 
її перебігом, а також видавала направ-
лення на штучні аборти. Другою лан-
кою були пологові будинки, які з 
1927 року увійшли до системи охорони 
здоров’я материнства та дитинства. 
Третю ланку визначали дитячі поліклі-
ніки, лікарі яких спостерігали та ліку-
вали дітей від моменту їх народження 
та до15 років [3, с.34-35].

Згідно з Постановою ЦВК СРСР № 
65, РНК СРСР № 1134  від 27.06.1936  р. 
«Про заборону абортів, збільшення ма-
теріальної допомоги породіллям, вста-
новлення державної допомоги багатосі-
мейним, розширенні мережі пологових 
будинків, дитячих ясел і дитячих садів, 
посилення кримінального покарання за 
невиплату аліментів і про деякі зміни в 
законодавстві про розлучення» – аборти 
були заборонені. З тексту постанови ми 
бачимо, що аборти допускалися виключ-
но в тих випадках, коли продовження 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖІНОК У ПОВОЄННИЙ 
ПЕРІОД НА УКРАЇНІ

Т. Ю. Школьнікова
аспірант
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вагітності становило загрозу життю та 
здоров›ю вагітної жінки, а також при на-
явності хвороб, які передавалися у спа-
док від батьків. Такі аборти дозволялося 
робити тільки в обстановці стаціонару 
лікарень і пологових будинків та тільки 
дипломованими лікарями. У зв›язку зі 
встановленою шкідливістю абортів для 
здоров’я жінки їх заборонялось робити 
як в лікарнях і спеціальних лікувальних 
закладах, так і на дому у лікарів і на при-
ватних квартирах вагітних. За зроблені 
аборти поза лікарнями, або в лікарні, але 
з порушенням зазначених умов, вста-
новлювалась кримінальна відповідаль-
ність для лікаря, що проводить аборт – 
від 1  року до 2  років тюремного 
ув›язнення. За проведення абортів в ан-
тисанітарній обстановці, або особами, 
які не мають спеціальної медичної осві-
ти, встановлювалась кримінальна відпо-
відальність не нижче 3 років тюремного 
ув›язнення. За примушування жінки до 
аборту встановлювалось кримінальне 
покарання – тюремне ув›язнення до 
2  років. Стосовно вагітних жінок, які 
робили аборт в порушення зазначеної 
заборони, встановлювалось як кримі-
нальне покарання, так і громадський 
осуд, а при повторному порушенні за-
кону про заборону абортів стягали 
штраф до 300 рублів [8].

Ця міра була покликана збільшити 
народжуваність в країні. У підсумку, до 
90% абортів стали робити нелегально 
(підпільно), що не могло не відобразити-
ся на стані здоров’я жінок. З появою за-
кону зросла як кількість кримінальних 
справ про злочинні аборти, так і кіль-
кість жіночої смертності. «Аборт після 

того як він був заборонений, коли ви-
робництво його стало незаконним, пе-
ретворився в дорого оплачуваний зло-
чин» [10, с.48]. В сільській місцевості 
цим займались повитухи, які здебільшо-
го не мали медичних знань, таким чином 
рівень ускладнень та смертності у жінок 
був набагато більшим ніж у містах.

Однак, відразу після прийняття за-
кону про заборону абортів їх число 
різко скоротилося, а число народжень 
навпаки зросло. Створення стаціона-
рів не тільки в містах, а й при всіх 
сільських медичних дільницях значно 
наблизило стаціонарну допомогу до 
сільського населення. Різко зросла 
кількість жіночих консультацій, поло-
гових будинків та пунктів фельдшер-
сько-акушерського обслуговування. 
Так, наприклад, чисельність медико-
санітарних дільниць у Вінницькій об-
ласті зросла з 43  у 1941  р., до 53  у 
1956 р. Кількість ліжок відповідно теж 
зросла з 4454 у 1941 р. до 5025 у 1956 р. 
Жіночі консультації в складі лікарень і 
пологових будинків у Вінницькій об-
ласті також поліпшили свої показники 
з 24 у 1941 р. до 50 у 1956 р. [7, с.273].

Загалом число міських та сільських 
консультацій, що вели прийом жінок 
становило на України у 1956  р. – 1351 
(829 – в містах та 522 – в сільський місце-
вості). Цей показник на 490  одиниць 
більше, ніж було у 1940 р. [4, с.133].

Після прийняття Постанови про за-
борону абортів розпочався справжній 
сплеск народжуваності. Але, протягом 
радянського періоду історії хвилеподібні 
коливання показників народжуваності 
фіксувались неодноразово, зокрема, 
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спад народжуваності під час Другої сві-
тової війни та наступне підвищення на-
прикінці 1940-х – початку 1950-х років. 
Щоб підтримати післявоєнний сплеск 
народжуваності зростає і число ліжок 
для вагітних та породіль у лікарнях по 
всій країні, що відображено у таблиці 
№1 [5, с.68].

Матеріали статистики свідчать, що 
за період з 1941  по 1955  рр. загальна 

кількість ліжок для вагітних і породіль 
істотно зросла, що звісно вплинуло на 
стан медичного обслуговування жінок 
та стан їхнього здоров’я. Швидке зрос-
тання доступності кваліфікованої до-
помоги при пологах, сповільнене під 
час війни 1941-1945 рр., знову приско-
рилося в 1950-х роках і досягло піку до 
початку 1960-х років, коли більшість 
пологів, як в містах так і в сільській 

Таблиця №1 
Зріст числа ліжок для вагітних і породіль (міські поселення та сільські місцевості)
№ Області Число ліжок

1950 р. 1955 р. 1956 р.
м. Київ – столиця країни 770 849 939

1 Київська 599 685 768
2 Черкаська 629 643 642
3 Чернігівська 707 735 735
4 Житомирська 703 834 854
5 Вінницька 946 1063 1083
6 Хмельницька 703 780 825
7 Сумська 716 795 816
8 Полтавська 706 851 866
9 Харківська 1422 1627 1642
10 Ворошиловградська (нині Луганська) 1327 1680 1753
11 Сталінська (нині Донецька) 2710 3309 3466
12 Дніпропетровська 1531 1881 1971
13 Запорізька 799 960 1000
14 Кіровоградська 613 687 689
15 Миколаївська 621 697 701
16 Одеська 1125 1186 1245
17 Херсонська 391 487 518
18 Кримська 619 789 840
19 Волинська 368 462 483
20 Дрогобицька 386 461 500
21 Львівська 618 746 763
22 Ровенська 380 470 470
23 Станіславська (нині Івано-Франківська) 560 680 690
24 Тернопільська 470 540 550
25 Чернівецька 455 475 440
26 Закарпатська 452 583 585

Всього по УССР 21326 24955 25834
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місцевості відбувалися тільки в поло-
гових будинках.

Зростав і рівень оснащеності ліку-
вально-профілактичних закладів спе-
ціальними видами медичної допомоги. 
Так, для Вінницької області було заку-
плено нове обладнання:  рентгенівські 
апарати – з 20  одиниць у 1941  р. до 
47  одиниць у 1956  р. у містах та з 8  у 
1941 р. до 32 у 1956 р. у сільській місце-
вості, клініко-діагностичні лабораторії 
– з 14 у 1941 р. до 60 у 1956 р. у містах 
та з 42 у 1941 р. до 106 у 1956 р. у сіль-
ській місцевості. Наведені дані відо-
бражають неухильно зростаючі потре-
би медичного обслуговування насе-
лення. Таким чином, бюджет охорони 
здоров’я Вінницької області збільшив-
ся з 67,20  млн. крб. у 1940  р. до 
181,1 млн. крб. у 1955 р., а це майже в 
три рази. У 1956  р. фактичні витрати 
на охорону здоров’я збільшились у по-
рівнянні з 1955 р. більш ніж на 20 млн. 
крб. (13%) [7, с.274].

Повоєнний період характеризував-
ся не тільки поліпшенням якості ме-
дичного обслуговування, а й пошука-
ми нових форм і методів роботи, що 
призвело до істотних реформ у галузі 
охорони здоров’я. До найважливіших 
з них належало об’єднання лікарень і 
поліклінік та перетворення значної 
частини сільських амбулаторних діль-
ниць на лікарняні, створення обласних 
лікарень, запровадження нової обліко-
вої і звітної документації. Об’єднання 
лікарень і поліклінік (амбулаторій), не-
зважаючи на ряд істотних недоліків, 
допущенних спочатку в процесі його 
здійснення, було важливою ланкою в 

системі заходів, спрямованих на поліп-
шення якості медичного обслугову-
ванні населення. Роздільне ж існуван-
ня стаціонарів і поліклінік (амбулато-
рій) гальмувало ріст кваліфікації осно-
вної маси лікарів та стримувало 
здійснення процесу надання медичної 
допомоги. Після реформи багато ра-
йонних лікарень Вінницької області 
перетворилися на справжні центри 
спеціалізованої допомоги, які не по-
ступалися ні за обсягами допомоги, ні 
за результатами лікування перед най-
більшими міськими лікарнями. В ре-
зультаті високої народжуваності і від-
носно низької загальної смертності 
коефіцієнт природнього приросту на-
селення досяг небувало високої циф-
ри, як для Вінницької області, та ста-
новив 22,1% [6, с.164].

Існувала ще одна проблема, яку не-
гайно необхідно було вирішувати. 
Роки Радянсько-німецької війни (1941-
1945) і перші повоєнні роки характе-
ризувалися значним підвищенням за-
хворюваності на сифіліс, гонорею та 
інші венеричні хвороби, що стало на-
слідком тимчасової окупації території 
України, а також подальших насту-
пальних операцій на території Західної 
Європи. Під час війни на всіх фронтах 
були введені посади фронтових, армій-
ських, а потім і дивізійних венерологів, 
які стали основними організаторами і 
керівниками лікувальної та профілак-
тичної роботи. Організація лікуваль-
но-профілактичного відстеження ве-
неричних хворих будувалася за прин-
ципом максимального наближення лі-
кувально-діагностичної допомоги 
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міському і сільському населенню, а та-
кож 100% госпіталізації пацієнтів із 
заразними формами сифілісу і трива-
лими, або ускладненими формами го-
нореї. Велике значення мала також са-
нація демобілізованих: відпускалися 
додому тільки ті хворі на сифіліс, які 
одержали не менше двох курсів анти-
сифілітичного лікування [9, с.80].

У хворої на гонорею жінки могла 
утворитися рубцева тканина, яка бло-
кувала маткові труби; могло бути без-
пліддя, або розвинутися позаматкова 
вагітність; міг відчуватись тривалий 
біль в животі. Хронічна гонорея, як 
правило, загострювалась під час поло-
гів. Оскільки в післяпологовому періо-
ді слизова оболонка статевих органів 
особливо сприятлива до інфекцій, хво-
робливий процес поширювався на всі 
статеві органи й ушкоджував їх.

Сифіліс – хронічна венерична хво-
роба, з хронічним системним перебі-
гом, що характеризується ураженням 
шкіри, слизових оболонок, внутрішніх 
органів, хрящево-кісткової системи, 
ЦНС. Хворобі притаманна послідовна 
зміна стадій. Передається статевим 
шляхом, або через поцілунки. Якщо 
захворювання не лікувати в початко-
вий період, воно переростає в інфарк-
ти, сліпоту, спинну сухотку, або про-
гресивний параліч, пошкодження го-
ловного мозку, психозу, хвороб серця, 
що в свою чергу призводить до інва-
лідності і навіть до смерті. У вагітних 
жінок є загроза викидня, а також важ-
ких дефектів малюка при народженні 
[2, S.125]. Також, якщо сифіліс не ліку-
вати, хворий заразний протягом року з 

моменту інфікування. Та не кожен ве-
неричний хворий хотів лікуватися. 
Люди намагалися уникнути стаціона-
ру, займалися самолікуванням, або за 
окрему плату відповідні процедури їм 
проводили фахівці в домашніх умовах, 
дехто взагалі остерігався оглядів ліка-
ря.

Створена в СРСР державна дерма-
товенерологічна служба з налагодже-
ною системою диспансерних заходів і 
безкоштовною загальнодоступною 
спеціалізованою допомогою відіграла 
важливу роль в запобіганні поширен-
ня сифілісу і гонореї в післявоєнні 
роки, а також дозволила різко знизити 
захворюваність в наступні десятиліт-
тя. Кількість хворих з кожним роком 
ставала меншою. Так, станом на 1950 р. 
всього у містах і сільських місцевостях 
України було 1069  шкірно-венероло-
гичніх диспансерів, та вже у 1956 р. їх 
кількість збільшилась до 1136 одиниць 
[5, с.86].

В Українській РСР найнижчий рі-
вень захворюваності на сифіліс був за-
реєстрований в 1963 р. – 2,8 на 100 тис. 
населення [9, с.81].

Покращення ситуації з гінекологіч-
ними захворюваннями у жінок відбу-
лось і завдяки збільшенню лікарняних 
ліжок в медичних установах, що мож-
на простежити з таблиці №2 [5, с.69].

Число лікарів у повоєнний період 
збільшилось на 25%, виробництво ме-
дикаментів, медичного обладнання та 
інструментів у 1955  р. збільшилось в 
порівнянні з 1950  р. не менш ніж у 
2,5 рази [6, с.169].

Під час Великої Вітчизняної війни 
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проблема абортів зі зрозумілих при-
чин перестала бути актуальною. Не 
поверталися до неї і в перші повоєнні 
десятиліття, коли однією з головних 
турбот в СРСР стало відновлення ге-
нофонду. Проте, вже до середини 1950-
х років повернулися застарілі пробле-
ми, пов’язані з незаконним перериван-
ням вагітності. Велике занепокоєння у 
керівництва країни викликало зрос-

тання кількості кримінальних абортів 
в післявоєнні роки, а також супутні 
цьому зростання числа смертності та 
заподіяння шкоди жіночому здоров›ю, 
що змусило уряд змінити політику 
щодо абортів.

Якщо до війни на підпільний аборт 
йшли переважно малозабезпечені, 
одинокі жінки та жертви зґвалтувань, 
то тепер серед відмовників все частіше 

Таблиця №2 
Ліжка для гінекологічних хворих (міські поселення та сільські місцевості)
№ Області Число ліжок

1950 р. 1955 р. 1956 р.
м. Київ – столиця країни 473 474 624

1 Київська 278 290 370
2 Черкаська 279 321 389
3 Чернігівська 319 402 412
4 Житомирська 238 247 284
5 Вінницька 354 368 376
6 Хмельницька 287 314 340
7 Сумська 316 379 440
8 Полтавська 339 289 324
9 Харківська 636 751 836
10 Ворошиловградська (нині Луганська) 743 953 1061
11 Сталінська (нині Донецька) 1355 1750 2133
12 Дніпропетровська 644 898 996
13 Запорізька 431 510 576
14 Кіровоградська 232 257 314
15 Миколаївська 256 346 387
16 Одеська 553 620 648
17 Херсонська 161 307 318
18 Кримська 182 299 383
19 Волинська 110 85 109
20 Дрогобицька 137 170 194
21 Львівська 305 403 412
22 Ровенська 94 136 187
23 Станіславська (нині Івано-Франківська) 133 136 166
24 Тернопільська 146 225 225
25 Чернівецька 154 132 184
26 Закарпатська 179 181 185

Всього по УССР 9379 11353 12973
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траплялися заможні сім›ї, для яких у 
відсутності засобів контрацепції неза-
плановане народження дитини (най-
частіше третього або четвертого) йшло 
врозріз з планами на життя. Менший 
розмір сім’ї створював більші можли-
вості для жінок брати участь у трудо-
вому і суспільному житті, задовольня-
ти свої власні кар’єрні прагнення. Пар-
тійному керівництву поступали сотні 
прохань, в яких жінки країни благали 
відмінити заборону на аборт.

Постанову скасували указом Пре-
зидії Верховної Ради СРСР від 23 лис-
топада 1955 р. «Про скасування забо-
рони абортів». В постанові зазнача-
лось, що зниження числа абортів може 
бути надалі забезпечено шляхом по-
дальшого розширення державних за-
ходів заохочення материнства, а також 
заходів виховного і роз›яснювального 
характеру. Скасування заборони абор-
тів також дасть можливість усунути 
велику шкоду, яку завдають здоров›ю 
жінки абортами, зробленими поза лі-
кувальних установ і часто неосвічени-
ми особами. Жінці надавалась можли-
вість самій вирішувати питання про 
материнство. В постанові суворо на-
голошувалось про те, що операції 
штучного переривання вагітності до-
пустимі тільки в лікарнях та інших лі-
кувальних установах відповідно до ін-
струкції Міністра охорони здоров›я 
СРСР. Також, зберігалась встановлена 
кримінальна відповідальність як ліка-
рів, так і осіб, які не мають спеціальної 
медичної освіти, за зроблені аборти 
поза лікарнями або іншими лікуваль-
ними установами [1].

З тих пір за кількістю абортів наша 
країна займає одне з перших місць в Єв-
ропі. У глобальному масштабі зниження 
народжуваності стало найбільш поміт-
ним у 60-х роках минулого століття.

Таким чином, можна зробити ви-
сновки, що влада країни піклувалась 
про здоров’я жінок. Постійні стреси, 
фізичні навантаження, неповноцінний 
відпочинок та погане харчування — 
все це погано впливало на здоров’я 
жінок та спричиняло серйозні усклад-
нення. Акушерську та гінекологічну 
допомогу жіночому населенню міст і у 
сільський місцевості надавали колек-
тиви кваліфікованих лікарів. Відбува-
лась профілактика шкірно-венероло-
гичніх хвороб, що було одним з осно-
воположних принципів оздоровлення 
нашого суспільства. Проведена медич-
на реформа також сприяла покращен-
ню ситуації, щодо медичного обслуго-
вування жінок. З кожним роком збіль-
шувалась кількість ліжок у медичних 
установах всієї країни, але все одно 
постійно відчувалася нестача коштів, 
лікувальних препаратів, обладнання, 
медичних кадрів, що й ускладнювало 
надання медичної допомоги.
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Із налагодженням мирного життя в 
Україні у 20-30-х рр. ХХ ст., із бурхли-
вим зростанням підприємств громад-
ського харчування і харчової промис-
ловості, наявність ряду складних пи-
тань щодо підвищення якості громад-
ського харчування, створили умови 
для термінового заснування науково-
дослідних інститутів харчування. У 
рішенні Колегії Наркомздоров’я УРСР 
від 19.6.1929  р. щодо питань про під-
сумки роботи Всеукраїнської санітар-
но-харчової наради була ухвалена по-
станова про організацію санітарно-
харчових інститутів в Одесі та Харко-
ві. Відповідно до цього рішення в 
1929  р. був організований Одеський 
інститут народного харчування, а в 

1930 р. – Український інститут харчу-
вання в Харкові з філіалами в Києві та 
Донецьку. З 1931 р. філіал Українсько-
го інституту харчування в Києві став 
самостійним інститутом [3].

Наприкінці 1932 р. у Вінниці орга-
нізовано науково-дослідний інститут 
сільської гігієни із відділом гігієни хар-
чування. Завдання відділу гігієни хар-
чування полягали у санітарному 
контролі якості харчової продукції; 
санітарному оздоровленні підпри-
ємств громадського харчування і хар-
чової промисловості; опрацювання 
методик дослідження харчових про-
дуктів.

Санітарно-харчова лабораторія від-
ділу гігієни харчування здійснювала 
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систематичний контроль якості харчо-
вих продуктів і кондиційністю сирови-
ни підприємств громадського харчу-
вання і харчової промисловості. За 
перший рік своєї діяльності лаборато-
рія зробила 2275  аналізів харчових 
продуктів на замовлення різних орга-
нізацій. Переважну частину цих аналі-
зів зроблено для санітарних організа-
цій, військових частин і підприємств 
громадського харчування, що загалом 
становило близько 79  % усіх аналізів. 
Серед об’єктів дослідження 31  % ста-
новили готові страви (калорійність), 
26 % м’ясних продуктів, 11 % – борош-
няні продукти, при чому калорійність 
страв визначали не за спрощеною схе-
мою, а визначали також кількість біл-
кових речовин [2].

За 1933 р. відділ гігієни харчування 
здійснив 10  санітарних досліджень 
стану громадського харчування на різ-
них підприємствах (бетонний завод, 
хлібозавод, колгосп с.  Стадниці, елек-
тростанція та ін.).

Під час обстежень були встановлені 
випадки отруєнь грибами виду 
Amanita phalloides, серед яких зафіксо-
вано випадок смертельного отруєння 
дитини грудного віку, мати якої з’їла 
згадані гриби і теж померла [2].

Щоб виявити поширення отруйних 
грибів і найбільш небезпечних гриб-
них вогнищ у Вінницькому районі, де 
майже щороку були випадки отруєнь 
грибами, працівники відділу гігієни 
харчування здійснили експедиції у три 
ліси (Селища, Шкуринці, П’ятничани). 
Серед них слід відзначити роботу од-
нієї експедиції, котра досліджувала бе-

резовий ліс між Селищем і ст. Гниван-
ню. У цьому лісі виявлено величезне 
вогнище блідої поганки Amanita 
phalloides. Характерним стало те, що 
цей гриб переважав у цьому лісі над 
усіма іншими видами. Проте, хоч міс-
цеві жителі повинні були знати над-
звичайно отруйні властивості цього 
гриба, втім випадки отруєнь вказували 
на протилежне.

Відділ гігієни харчування проводив 
семінари щодо профілактики харчо-
вих отруєнь і підвищення санітарної 
грамотності на деяких підприємствах 
(суперфосфатний завод, швейна фа-
брика, школа та ін.). Окрім того, у Се-
лищі зроблено дві доповіді на тему 
«Гриби і грибні отруєння» [2].

Відділ гігієни харчування опрацю-
вав санітарний мінімум і анкету харчу-
вання робітників, які працювали в 
полі, а також розіслав інструкції мед-
персоналу щодо медичного обслугову-
вання під час польових робіт.

22 грудня 1933 р. відділ гігієни хар-
чування Вінницького науково-дослід-
ного інституту сільської гігієни органі-
зував нараду міських санітарно-харчо-
вих лікарів. Водночас провели кілька 
досліджень місцевих харчових підпри-
ємств, а також висвітлили в пресі, за 
матеріалами санітарно-харчової лабо-
раторії, найяскравіші моменти бороть-
би за високу якість харчової продукції.

Із метою підготовки спеціальних 
кадрів, відділ гігієни харчування про-
водив курси лаборантів, організовува-
лися заняття щодо вивчення методики 
дослідження харчових продуктів, а та-
кож організації харчових лабораторій 
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при районних аптеках. Відділ брав 
участь у комплектуванні лектури для 
школи громадського харчування [2].

Відділ гігієни харчування керував 
роботою молодих лаборантів і залучав 
їх до наукової роботи. На наукових 
конференціях Вінницького науково-
дослідного інституту сільської гігієни 
лунали доповіді молодих співробітни-
ків із питань методики досліджень 
харчових продуктів.

Консультативна діяльність відділу 
гігієни харчування полягала в наданні 
порад і висновків районним санстан-
ціям, харчовим лікарям, працівникам 
лабораторій і підприємств харчової 
промисловості і громадського харчу-
вання.

У результаті своєї діяльності відділ 
гігієни харчування виявив низку по-
рушень на місцевих харчових підпри-
ємствах і вчасно застосовував певних 
заходів для їх усунення. Приміром, із 
виробництва Кондоб’єднання і «Коо-
ператора» вчасно вилучено мильний 
корінь, який використовували для 
крему, заборонили вживати мелясу 
для вироблення пива. Крім того, відділ 
гігієни харчування був пов’язаний не 
тільки з санітарними організаціями, 
але й із організаціями громадського 
харчування, беручи активну участь у 
проведенні 4-х конференцій громад-
ського харчування у місті і районі, а 
також у пленумах облкому спілки пра-
цівників громадського харчування та 
ін. Разом із санітарною організацією 
відділ провів обласну нараду харчових 
лікарів. Відділ гігієни харчування та-
кож налагодив зв’язок із українськими 

інститутами харчування і брав актив-
ну участь у кількох нарадах при Всеу-
країнському інституті харчування в 
Харкові [2].

Окрім згаданої роботи, відділ гігіє-
ни харчування Вінницького науково-
дослідного інституту сільської гігієни 
опрацьовував наукові питання. Най-
головнішими серед них були: «Пробле-
ми громадського харчування у Ві-
нницькій області на другу п’ятирічку» 
(І. С. Ройзман, С. Л. Трахтенберг); «Са-
нітарний опис громадського харчуван-
ня Вінницької області» (С. Л. Трахтен-
берг); «Насіння бур’яна Coronilla varia 
як причина отруїння пшоняною ка-
шою і картина його мікроскопічного 
розпізнавання» (І.  С.  Ройзман, 
П.  С.  Сосін); «Їстівні і отруйливі гри-
би – визначник, мікрохімія і токсико-
логія (П. С. Сосін, І. С. Ройзман) [2].

На той час у російськомовній літе-
ратурі були відсутні ґрунтовні визна-
чники їстівних і отруйних грибів 
СРСР. Опубліковані ще за царських 
часів визначники проф.  А.  А.  Ячев-
ського і Шеремєтьєвої були застаріли-
ми. На початку 30-х  рр. ХХ  ст. було 
видано кілька популярних, коротких, 
не завжди науково обґрунтованих 
книг про гриби. Все це спонукало пра-
цівників відділу гігієни харчування 
взятися за вирішення цієї проблеми. 
Їхньою метою було підготувати під-
ручник для вивчення їстівних і отруй-
них грибів, вказати ті нові види, котрі 
можна було б споживати, а також опи-
сати способи відрізняти окремі види 
грибів. Цей підручник призначався не 
тільки для ботаніків, агрономів, ме-
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дичних працівників, санітарних і лабо-
раторних працівників, викладачів і 
студентів медичних інститутів і учи-
лищ, але також і для практичних пра-
цівників заготівельних організацій. 
Підручник містив розділи про основи 
морфології, анатомії з фізіологією і 
систематикою грибів із зазначенням їх 
географічного поширення, хімії їстів-
них і отруйних грибів із токсикологією 
та ін. Отже, цей підручник дав змогу 
краще знати грибні ресурси і запобігти 
подальшим отруєнням грибами.

За завданням Облпотребсоюзу і Ко-
опхарчу відділ гігієни харчування, з 
метою покрашення організації гро-
мадського харчування, здійснив до-
кладний аналіз норм споживачів. Та-
кож відділ брав активну участь у скла-
данні основних гігієнічних настанов 
для всієї Вінницької області на другу 
п’ятирічку [2].

На Всеукраїнській нараді з плану-
вання харчування у 1934 р відділу гігі-
єни харчування Вінницького науково-
дослідного інституту сільської гігієни 
було доручено дослідити кілька тем: 
визначення головні і куколя в борош-
ні; визначення сапонінів у харчових 
продуктах; санітарно-гігієнічна оцінка 
безалкогольних напоїв; оздоровлення 
хлібної і маслоробної промисловості.

У 1934  р. Вінницький науково-до-
слідний інститут сільської гігієни із 
відділом гігієни харчування припинив 
своє існування. На їх базі, а також на 
базах фармацевтичного інституту 

(1921-1930 рр.), заочного медичного ін-
ституту, котрий був філіалом Всеукра-
їнського інституту заочної медичної 
освіти(1930-1932  рр.), вечірнього ви-
робничого медичного інституту (1932-
1934  рр.) був відкритий стаціонарний 
Вінницький державний медичний ін-
ститут із лікувально-профілактичним і 
фармацевтичним факультетами [1].

Отже, відділ гігієни харчування Ві-
нницького науково-дослідного інсти-
туту сільської гігієни за короткий тер-
мін свого існування (1932-1934  рр.) 
здійснив вагомий внесок у розвиток 
гігієни харчування не лише на Віннич-
чині, а й в Україні. Зокрема, це санітар-
ний контроль якості харчової продук-
ції; санітарне оздоровлення підпри-
ємств громадського харчування і хар-
чової промисловості; опрацювання 
методик дослідження харчових про-
дуктів, консультативна, науково-до-
слідна і видавнича діяльність; підго-
товка спеціальних кадрів.
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Швидкий розвиток усіх галузей на-
родного господарства, у зв’язку із інду-
стріалізацією в УРСР у 1920–1930-х 
рр., вимагав упровадження широкого 
кола заходів щодо оздоровлення умов 
праці. Визначення ролі окремих, не-
сприятливих чинників виробничого 
середовища (токсичні і хімічні речови-
ни, пил, високі й низькі температури, 
тощо) у виникненні й розвиткові про-
фесійної і загальної захворюваності, 
потребувало санітарно-гігієнічної 
оцінки виробничих умов, вивчення 
стану здоров’я робітників, досліджен-
ня фізіологічних реакцій організму у 
процесі праці та проведення низки ін-
ших складних досліджень. У зв’язку із 
цим виникла нагальна потреба форму-
вання спеціальних наукових колекти-
вів, створення наукових установ ново-
го типу із залученням фахівців медич-
них (гігієністи, фізіологи, клініцисти, 
патологи тощо) та інших спеціальнос-
тей (інженери, хіміки, статисти).

Однією із перших таких науково-
дослідних установ на теренах України 

був Київський інститут гігієни праці 
та професійних захворювань (1928 р.). 
Основним завданням інституту було 
проведення досліджень у галузі фізіо-
логії та гігієни праці, розробка і впро-
вадження на їх основі оздоровчих за-
ходів у промисловість і сільське госпо-
дарство з метою профілактики профе-
сійних захворювань, професійного 
травматизму та інвалідності.

Відкриття Київського інституту гі-
гієни праці і професійних захворю-
вань було сприйняте науково-медич-
ною громадськістю м. Києва, як визна-
чна подія в розвитку гігієнічної науки 
в УРСР. У грудні 1928 р. в окружному 
відділі охорони здоров’я відбулася на-
рада професорів медичного інституту, 
наукових працівників науково-дослід-
них установ м. Києва, на якій обгово-
рювався план організації інституту, 
напрям його наукових досліджень та 
питання комплектування кадрів. Чи-
мало вчених виявили бажання очолю-
вати окремі відділи й лабораторії ін-
ституту. Зокрема, академік В. Ю. Чаго-
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вець дав згоду керувати дослідження-
ми з фізіології праці, професори 
С. В. Тартаковський і В. Г. Лазарєв по-
годилися працювати у відділі профе-
сійних захворювань, професор 
Г. Л. Шкавера очолив лабораторію про-
мислової токсикології [1].

Першим організатором інституту і 
його директором впродовж 1928–
1930  рр. був Б.  Я.  Шур. Із 1930  по 
1939 року директором інституту був 
доцент В. П. Горев [3].

Водночас дослідник Ю.  І.  Кундієв 
вказує, що фактичним науковим керів-
ником інституту впродовж 1928–
1941  рр. був академік В.  Ю.  Чаговець. 
Під безпосереднім керівництвом уче-
ного підготували дисертації і сформу-
валися, як фізіологи М.  К.  Вітте, 
В.  П.  Горев, М.  В.  Лейнік, В.  А.  Нові, 
С. І. Фудель-Осипова, Е. Я. Янкілевич. 
Він впливав на творчість гігієністів: 
С.  А.  Гальберштата, Л.  І.  Медведя, 
Г.  Х.  Шахбазяна, І.  М.  Ермана й бага-
тьох інших [2]. Великою заслугою 
В.  Ю.  Чаговця було запровадження й 
використання електрофізіологічних 
методів дослідження в гігієнічних, клі-
нічних та токсикологічних досліджен-
нях. Водночас широкого застосування 
також набули електрофізіологічні ме-
тоди досліджень у галузі фізіології 
праці [4].

Найбільш широкі дослідження ін-
ститут, в перші роки свого існування, 
розгорнув по гігієні праці в сільському 
господарстві та цукровій промисловос-
ті. Експериментальні дослідження про-
вадились в галузі фізіології праці, ви-
робничого мікроклімату, гігієни освіт-

лення та токсикології інсектофунгіци-
дів. Наукові дослідження провадились 
комплексно. Дослідження санітарно-гі-
гієнічних умов праці в сільському гос-
подарстві поєднувалось з вивченням 
стану здоров’я і захворюваності праців-
ників, одночасно досліджувались фізіо-
логічні реакції організму під час робо-
ти. Широко використовувались лабора-
торно-інструментальні методи дослі-
дження виробничого середовища. В 
експедиціях в колгоспи і радгоспи та на 
цукроварні, брали участь гігієністи, фі-
зіологи, клініцисти, інженери, хіміки та 
інші фахівці. За свідченням В. П. Горєва 
«В експедиції виїжджав весь склад ін-
ституту, а часто приєднувались науков-
ці з інших інститутів Наркомату охоро-
ни здоров’я УРСР».

Організація окремих лабораторій, 
створення нових методів і нових на-
прямків досліджень диктувались ви-
ключно потребами практики. Напри-
клад, вивчення умов праці робітників 
цукроварень, потребувало експери-
ментальних досліджень виробничого 
мікроклімату у зв’язку із чим була 
збудована спеціальна метеорологічна 
камера. Це ж стимулювало створення 
спеціальних приладів для дослідження 
показників виробничого мікроклімату 
(універсальний електротермометр). 
Широке впровадження в сільське гос-
подарство отрутохімікатів, зумовило 
потребу в розробці заходів щодо про-
філактики отруєнь, а відтак розвитку 
досліджень по токсикології інсекто-
фунгіцидів [3].

Впродовж 1928–1941  рр. значно 
розширилась структура інституту, зріс 
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експериментально-теоретичний рі-
вень наукових досліджень, збільшився 
обсяг впроваджуваних в практику 
оздоровчих заходів, сформувалися ка-
дри науковців. Творчому зростанню 
колективу інституту сприяло поєднан-
ня досвідчених наукових працівників з 
молодими лікарями. З одного боку це 
були академік В. Ю. Чаговець (фізіоло-
гія праці), професор С.  Ф.  Тартаков-
ський (професійна патологія  – вну-
трішні хвороби), професор В. Г. Лаза-
рєв (професійна патологія  – нервові 
хвороби), професор Г.  Л.  Шкавера 
(токсикологія), професор С.  М.  Чума-
нов (промсанхімія), а з іншого – моло-
ді науковці Г.  Х. Шахбазян, М. К. Ві-
тте, Г. Ф. Поллак, С. А. Гальберштадт, 
К. В. Леутський, М. М. Бударин 
М. В. Лєйнік, Л.  І. Медвєдь, С. І. Фу-
дель-Осипова та інші. Всі професори 
працювали за сумісництвом, здійсню-
ючи керівництво науковою діяльністю, 
а на молоді лежав майже весь обсяг 
експериментальних досліджень і по-
вністю всі виробничі дослідження. 
Сполучення кваліфікованого керівни-
цтва дослідженнями з самостійним їх 
виконанням сприяло швидкому зрос-
танню молодих науковців [6].

Варто зазначити, що однією із важ-
ливих особливостей діяльності Київ-
ського інституту гігієни праці та про-
фесійних захворювань у вищеозначе-
ний період була консолідація зусиль 
щодо досліджень у галузі фізіології 
праці з іншими навчальними та науко-
во-дослідними закладами Києва. Зо-
крема, були організовані спільні нау-
кові проекти із Київським медичним 

інститутом, Київським інститутом 
охорони материнства і дитинства 
тощо.

Для проведення експерименталь-
них досліджень із фізіології праці 
В. Ю. Чаговець запровадив створення 
наукового обладнання, якого в нашій 
країні до цього не виробляли. У зв’язку 
з цим при інституті були організовані 
механічні майстерні, які за вказівкою 
В.Ю. Чаговця виготовляли такі складні 
апарати, як струнні гальванометри, 
маятники Гельмгольца, хронаксіметри, 
термометри опору, універсальні елек-
тротермометри (Г. Х. Шахбазян, 
Й. М. Ерман), ваги Банга, фріголіме-
три, фріголіграфи, шари Вернона, ка-
татермометри, хроноскопи (М. К. Ві-
тте) та інше фізіологічне обладнання і 
спеціальні прилади для забезпечення 
досліджень із фізіології праці. Після 
проведених випробувань у провідних 
клініках Києва, у тому числі клініці 
ім. М.Д. Стражеска, почали випускати 
створений В.  Ю.  Чаговцем струнний 
гальванометр, який він запропонував 
використовувати як електрокардіо-
граф. В експериментальних майстер-
нях інституту впродовж 1931–1939 рр. 
було виготовлено понад 200  електро-
кардіографів, які ввійшли до облад-
нання багатьох лабораторій і клінік 
Радянського Союзу під назвою «Київ-
ська модель струнного гальваноме-
тра». У результаті цієї діяльності 
В. Ю. Чаговця чимало інститутів і ліка-
рень отримали можливість провадити 
електрокардіографічні дослідження 
хворих [2]. Освоєння в 30-х рр. вироб-
ництва струнних гальванометрів було 



 65 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #14

дуже важливим державним заходом, 
який звільняв від імпорту цих прила-
дів з Англії та Німеччини. Народний 
комісаріат охорони здоров’я УРСР від-
значив цей вагомий внесок В.  Ю.  Ча-
говця в розвиток охорони здоров’я та 
нагородив ученого грошовими премія-
ми (у 1933 і 1935 рр.) [1].

Значну роботу проведено щодо до-
слідження впливу санітарно-гігієніч-
них умов сільськогосподарської праці 
на працівників. Диспансерне обслуго-
вування провідних груп працівників 
сільського господарства дозволило на-
уково вивчити захворюваність кол-
госпників і механізаторів сільського 
господарства у професійному аспекті, 
виявити чинники ризику виникнення 
і розвитку окремих захворювань, і 
окреслити спектр профілактичних за-
ходів [5].

Отже, створення Київського інсти-
туту гігієни праці та професійних за-
хворювань було зумовлене нагальною 
потребою розробки широкого кола за-
ходів щодо оздоровлення умов праці 
виробничих підприємств та сільського 
господарства м. Києва та Київської об-
ласті. Дослідження, проведені впро-
довж 1928–1941  рр. в галузі фізіології 
праці в Київському інституті гігієни 
праці та професійних захворювань 
були передусім зосередженні довкола 
наступних питань: нормування часу 
відпочинку та розподіл його в процесі 
праці (режим праці та відпочинку); 
впливу на організм працівника трудо-

вого процесу і несприятливих факторів 
виробничого середовища; розробки фі-
зіологічних критеріїв та методик дослі-
джень стану організму людини в про-
цесі трудової діяльності. Основу науко-
вої діяльності інституту в означений 
період складала максимальна конкре-
тизація розроблюваних оздоровчих за-
ходів і конструктивне їх розв’язання.
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Modern studies argue that human be-
havior in various situations to a large ex-
tent depends on awareness on its physical 
appearance. Special significance takes a 
properly formed image of the physical 
Oneself in early adolescence, when inad-
equate knowledge about its body image 
often becomes the cause of inferiority 
complex, inadequate behavior, health dis-
orders ( R. Molako [2], O. Sokolova [3], 
A. Tiunova, X. Remshmidt, A. Cherkash-
ina [5], Chesnokova [6], F. Shonz [7] etc.

Foreign, post-Soviet and Ukrainian 
psychologists paid attention to the prob-
lem of value attitude to physical Oneself. 
The famous Russian scientist O. Sokolova 
in the process of exploring the problems 
of comporeality identified three main di-
rections in the image of the physical One-
self ’s studies [3]: 1) the image of the body, 
which is the result of certain neural sys-
tems’ work (V. Bekhter, R. Bonnieure, H. 
Head, V. Zinchenko and others; 2) the 
image of the physical Oneself as a product 
of reflection, individual and subjective 
picture of its body (John Chaplin, D. Ben-
nett etc.; 3) the image of the physical 
Oneself-phenomenon, which is charac-

terized by the unity of perception, atti-
tudes, evaluations, views, which refer to 
body’s functions and appearance. Nowa-
days this approach is considered as the 
most modern and common. Among its 
developers and supporters are: I. By-
hovsky, A. Vasina, O. Kikineize, I. Kon 
[1], R. Molako [2], T. Nechitailo, O. Soko-
lova [3], V. Stolin [14], A. Tiunova [5], A. 
Cherkashina[5], I. Chesnokova [6], F. 
Shonz [17] etc.

We made a detailed analysis of the 
scientific literature on the researched 
problem and it allowed to reveal the psy-
chological content and to  highlight the 
main definitions of physical Oneself: the 
body’s experience as a psychological cat-
egory, which reflect the dyad «person – 
body»; the body’s scheme as the  integral 
sensormotorical body’s model, which is 
formed in the cortex; the body’s image as 
a complex unity of perception,  valua-
tions, conceptions, which are related to 
body’s appearance and functions; the 
body’s conception as a formal knowledge 
about body, which is expressed with com-
mon symbols’ help; internal body – arche-
typal formation, basic (unconscious) 
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mental form of corporeality; corporeality 
as  a phenomenological reality, which is a 
combination of biopsychosocial aspects 
of a person’s body being in physical world;  
body’s Oneself as a person, whose body is 
a vessel of Onself, this fact mediate sen-
sual and psychomotorical interaction be-
tween person and its environment; physi-
cal Oneself- as a self-consciousness’ prod-
uct, which is one of measurement of per-
son’s Onself-conception and includes 
cognitive, affective and behavioral com-
ponents. The definitions vary by: re-
viewed psychical reality of body’s Oneself 
(as a sensormotorical equivalent, cogni-
tive process, substructure of Onself-con-
ception); body Oneself ’s substantive con-
tent (is considered as an appearance and 
body’s functions); body Oneself ’s prove-
nance (formal knowledge about body, ar-
chetypical formation, physiological func-
tion of the brain).

In our work we consider the image of 
Oneself as a component of physical One-
self-concept of personality, its cognitive 
component, which contains a unity of 
perception, attitudes, valuations, views, 
which  refer to body’s functions and ap-
pearance. As one of the most important 
structural components of Oneself-image, 
it combines: 

a) ideas about its body and  features;
b) ideas about individual limits of  the 

body;
c) ideas about the body’s separate 

parts, which are represented in the con-
sciousness;

d) self- attitude to the body in the pro-
cess of  self-identification;

e) attitude to its own appearance;

f) self-attitude to the body in the pro-
cess of self-identification. 

The properly formed view of Oneself 
in early adolescence becomes a special 
significance. During this period the ac-
ceptance of Oneself assumes above all the 
acceptance of its  own body, which was 
given by  nature. Just the attitude towards 
Oneself, based on the satisfaction on its 
own body, its various parts and personal 
characteristics, provides a huge impact on 
young people’s self-esteem and self-actu-
alization and is a very important compo-
nent of youth self-consciousness. Attitude 
to the «body’s Oneself ’» provides also the 
attitude to health. Subjective personal 
significance is the determining factor  of  
behavior activity according to «body’s 
Oneself ’»  and health. 

Standards of external attractiveness in 
the modern world are under the pressure 
from media. Just these social standards 
are very actively  perceived by young girls 
as behavior models regarding their bod-
ies. Conformity or discrepancy of pro-
posed physical attractiveness’ samples is 
emotionally experienced by girls and af-
fects their self-attitude.

The analyzed characteristics of the im-
age of the physical Oneself, on the one 
hand, closely intertwined, confirming the 
thesis about the existence of appearance 
in the harmony of morphological, func-
tional and social characteristics. On the 
other hand, the elements of the character-
istics of the image of the physical Oneself 
have the ability to dominate, which allows 
to select individual components of the  
body’s image and study them separately.

With the help of the empirical way we 
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determined the features of self-attitude to 
the characteristics of physical Oneself ’s 
image: the level of self-esteems and per-
sonal significance of characteristics of  
physical Oneself ’s image  of young girls is 
above average; morphological characteris-
tics are the most important in compared 
situations with the social standard, and   
social characteristics are important as a 
form of self-presentation and as the way of 
expression of its own attraction:  low per-
sonal value of morphological characteris-
tics is explained by their high  self-esteems; 
a leading role of morphological character-
istics’ self-esteems supports  the formation 
of  personal significance of  functional, 
social and partly morphological character-
istics; high level of functional and social 
characteristics’ self-esteems mean and 
their high personal significance.

Some features of social-psychological 
interaction between the subjective atti-
tude towards the image of physical One-
self and the self-attitude’s structure of girls 
between 15-18 years old were discovered: 
conformity of the image of physical One-
self to the social ideal contributes to 
maintaining a sense of self-respect, self-
confidence; positive self-attitude, self-in-
terest relies on high subjective health’s 
importance as the internal component of  
the image of physical Oneself; the en-
hancing the role of some characteristic of 
the image of physical Oneself will con-
tribute to predominance of some life val-
ue and life sphere in girls in the period of 
early adolescence; social characteristics 
play the greatest influence on life values 
and life spheres. Also girls’ desire at the 
age of 15-18 years to match the appear-

ance’s social ideal is observed on the back-
ground of high activity in order to main-
tain its own prestige. Besides, the prereq-
uisite for the formation of vital values’ 
significance is an emotional component 
of subjective attitude to  health.  Good 
health provides a high level of motivation. 
Satisfaction the image of physical Oneself, 
from one side, provides the calm condi-
tion, adaptability to social environment. 
From another side, high personal fit the 
image of physical Oneself to social ideal 
causes personal anxiety; certain self-atti-
tude toward the characteristics of the im-
age of physical Oneself promotes the de-
velopment and the manifestation of per-
sonal features of girls at the age of 15-18 
years old. It makes both favorable (stimu-
lant) for this development and sensory-
forming influence.

The factor analysis’ obtained results 
allowed to highlight psychological char-
acteristics of the image of physical One-
self, which are necessary for the positive 
self-attitude’s support to appearance by 
girls 15-18 years. All these factors are rep-
resented by specific elements of morpho-
logical, functional and social characteris-
tics.  It shows, that the evaluation of its 
appearance in comparison with other 
people and in comparison with its own, 
doesn’t occur separately  for some one 
sign, otherwise, we can’t evaluate  social 
characteristics – clothing, jewelry without 
paying attention to body – figure, stature, 
and  morphological characteristics we 
can’t evaluate  separately from their func-
tional manifestations.

The investigated characteristics of the 
image of physical Oneself, on the one 
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hand, are closely interwined, confirming 
the thesis about the appearance’s  exis-
tence in the harmony of morphological, 
functional and social characteristics.  On 
the other hand, elements of  characteris-
tics of the image of physical Oneself have 
the ability to dominate; it allows to select 
them in body-image’s separate compo-
nents and to study them separately.

It was discovered that self-attitude’s 
peculiarities to the image of  physical One-
self influence the subjective attitude to 
health. The comparison between person’s 
characteristics of appearance and social 
standard of the external attractiveness 
doesn’t promote contribute motivation to a 
healthy lifestyle and readiness for perceiv-
ing information about health. Only self-
esteems  of the functional characteristics 
closely interact with desire to active com-
munication about health and to promote a 
healthy lifestyle. Also only personal signifi-
cance of the conformity of the image of 
physical Oneself to social ideal causes the 
active desire to demonstrate the ability to 
esthetic pleasure from health, great interest 
in gathering information about health, 
care about its own health and to active 
propagation  of healthy lifestyle. 

Also functional characteristics of the 
image of  the physical Oneself are more 
represented in all four components of the 
subjective relation to health. Thus, the 
fact, that self-attitude to the image of the 
physical Oneself  affects the attitude to 
health between girls in early adolescence, 
was proved.

After the realization of social-psycho-
logical training «Actualization of the de-

velopment and correction of the image of 
a person’s physical Oneself in the period 
of adolescence» the peculiarities in chang-
ing attitudes to health were identified. 
The results of the training confirmed our 
hypothesis, that the subjective attitude to 
health is subjected to change. So, the tasks 
of our research, set at the beginning, were 
solved and the obtained results and for-
mulated conclusions  confirmed the put 
forward hypotheses.
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Нині в сучасній психології та пси-
хотерапії існує думка, яку поділяють 
чимало професіоналів, що головним 
інструментом у роботі психолога-
практика та психотерапевта є він сам, 
його особистість. Як зазначає Н.В. Че-
пелєва, психолог працює не з реаль-
ною, а психологічною ситуацією, тоб-
то, з розумінням та інтерпретацією 
власної життєвої ситуації клієнтом, 
тим значенням, якого клієнт надає цій 
ситуації [5]. Спілкування в ситуації 
надання психологічної допомоги  – це 
засіб прояснення особистісних смис-
лів та значень клієнта, що вимагає від 
консультанта усвідомлення та розу-
міння його власних контекстів і кон-
структів.

Нами було проведено дослідження 
на визначення особливостей сприйнят-
тя професійної взаємодії психолога, у 
якому прийняло участь 114 практикую-
чих психологів. Мова пояснень психо-
лога розчленовує та ізолює, описує одну 
подію за іншою в лінійній послідовнос-
ті, створює ширшу перспективу. Те, що 
виникає в результаті цього синтезу, – це 

жива картина, в якій складні стосунки 
конденсуються в прості виражені об-
рази, без обробки логічної цензури. Ці 
образи не потребують надмірних пояс-
нень, вони ідеосинкретичні і взаємодо-
повнюючі. Так, у взаємодії між психо-
логом та клієнтом існує латентна угода: 
клієнт позасвідомо надає психологу 
право виконувати за нього певну пси-
хічну функцію, найчастіше (хоча це і не 
єдина функція) це відповідальність за 
його життя, а психолог або приймає, 
або не приймає цю відповідальність. 
Психологу важливо усвідомлювати 
свою частину цієї угоди і розшифрову-
вати частину угоди клієнта. Цьому 
сприяє перехід до опису метафорично-
го рівня, на противагу буквальному  – 
взаємостосунків між психологом та 
клієнтом [3].

Більш диференційованими ознака-
ми є якості зображення та метафор, 
які пов’язані з функціонально-компо-
зиційним співвідношенням елементів 
[2]. Можливі форми взаємодії: «лю-
бов», «допомога», «захист», «вплив». 
До якості взаємодії відносяться  – її 
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спрямованість (хто є «агентом», а хто – 
«об’єктом»), а також односторонність 
або взаємність.

При аналізі та узагальненні отри-
маних результатів були виявлені базо-
ві ідеї взаємодії «психолог-клієнт». 
Так, частина психологів під час взаємо-
дії з клієнтом обирає позицію ресурс-
ну, тобто фокус уваги в першу чергу 
спрямовується на пошук ресурсів та 
можливих рішень. Інша частина пси-
хологів обирає «проблемну» позицію, 
при цьому увага зосереджена на про-
блемі та пошукові «першопричини» її 
виникнення, це  – так званий спосіб 
лінійного мислення, коли причинно-
наслідковий шлях роботи з клієнтами 
сприймається як єдиний оптималь-
ний. До участі в тренінгах системної 
взаємодії та системної модерації, роз-
роблених нами, така ідея була доміну-
ючою у більшості психологів.

В результаті кластерного аналізу на 
основі проаналізованих досліджува-
ними-психологами уніполярних шкал 
були виділені кластери, які названі 
нами як певні ролі, з якими ідентифі-
кують свою професійну роль психоло-
ги-консультанти. Тут в метафоричній 
формі відображені теми влади і контр-
олю, які приписуються психологу (це 
прослідковується частіше) або клієнту. 
Психологу приписують також «воло-
діння таємницями». Це мабуть відо-
бражає деякі аспекти магічного та мі-
фологічного рівнів свідомості як само-
го психолога, так і суспільні ідеї про 
цю професію. Ролі які приписують 
собі психологи  – це ролі експерта: 
«Гуру», «Вчитель-ментор», «Лікар», 

«Маг», «Зцілювач», «Адвокат дитини», 
«Краща мама для дитини», «Експерт», 
«Рятівник».

У досліджуваних спостерігалася 
амбівалентність у характеристиках 
ролі «психолог»: владний, всемогутній, 
активний і сильний (клієнт відповідно 
уявляється залежним, слабким, пасив-
ним), при цьому відображені сильні 
прояви тривоги самого консультанта 
перед клієнтом і високий рівень (до 
ригідності) механізмів психологічного 
захисту. Подібний механізм діє і у ви-
падку взаємозв’язку між диференційо-
ваністю сприйняття об’єктів і тривож-
ністю, адже, як свідчать результати 
багатьох досліджень, стан тривожнос-
ті виникає в ситуації невизначеності. З 
іншого боку, тривожність розглядаєть-
ся як стан активації організму, який 
викликає посилення орієнтувальної 
реакції. В результаті виходить замкну-
те коло зв’язків між невизначеністю, 
тривожністю, особливостями орієнту-
вання і ступенем диференційованості 
при сприйнятті та оцінці індивідом 
об’єктів. Так, невизначеність ситуації 
викликає стан тривожності, який, у 
свою чергу, впливає на посилення орі-
єнтовної реакції, що призводить до 
диференційованості сприйняття та 
оцінки об’єктів і, зрештою, знову до 
підвищення невизначеності. Уявлення 
про зміст, форми роботи та консульта-
тивний процес у досліджуваних були 
еклектичними, без інтегрування окре-
мих елементів в певну систему.

При аналізі особливостей міжосо-
бистісної взаємодії «сім’я-психолог-
школа» діагностовано такі типи конфі-
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гурацій стосунків освітнього психоло-
га, як: альянсно-коаліційний; безпосе-
редній (прямий), опосередкований. 
Методикою Ф. Сімона реконструювала-
ся професійна стратегія психолога у 
школі [4]. Було виділено такі стратегії 
професійної взаємодії психолога в шко-
лі: 22,2% психологів опинилися у ква-
дранті «Автономність-Порядок», 44,4% 
психологів опинилися у квадранті 
«Зв’язки-Порядок», 22,2% психологів 
опинилися у квадранті «Автономність-
Хаос» та щодо осі «Зв’язки-
Автономність», то11,2% психологів 
опинилися у квадранті у полі «Хаос». 
Усі психологи, які опинилися в ква-
дранті «Хаос», виказали відчуття руху 
вперед, в квадрант «Порядок». Усі пси-
хологи, які опинилися в квадранті 
«Хаос» виказали відчуття руху вперед, в 
квадрант «Порядок». Оскільки практич-
но всі психологи, які обрали поле «Хаос» 
належали до молодих професіоналів, ця 
позиція була інтерпретована нами як 
ознака «кризи переходу» до ідентифіка-
ції себе як психолога-практика. Ця гіпо-
теза підтвердилася, після завершення 
роботи в групі власного досвіду і прохо-
дженні курсів з психологічного консуль-

тування, всі психологи перейшли на по-
зиції або «Зв’язки-Порядок» або «Авто-
номність-Порядок».

Отже, виявлено стратегії поведінки 
психолога у взаємодії із клієнтом і 
його типи професійної взаємодії.
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Making an adequate decision is per-
haps the most difficult thing a person 
faces daily. We constantly have to make 
decisions, and of what decisions we make, 
what complexity, for what time, what re-
sponsibility we take on, in fact, our life, 
our career, develops, our personality is 
formed. Many times the price of an inad-
equate decision rises in an extreme situa-
tion. Here we are talking about our well-
being, health, life.

The word “situation” itself, which 
came from the French language, has as its 
initial, basic Latin “situs”, meaning: 1) 
position, location; 2) set, laid, lying, be-
ing; 3) living. These values   immanently 
provide the presence of a subject of a 
certain position. Thus, the concept of 
“situation” differs significantly from the 
concept of “environment” that is identi-
fied with it in some works. S.I. Ozhegov 
defines the situation as “the totality of 
circumstances”. In the social sciences, the 
situation is treated as a setting, a set of 
conditions and circumstances that deter-
mine one or another character of the 
course of activity.

The concept of “extreme situation” 
(ES) today acquires the status of one of 
the unified, generalizing categories both 
in everyday life and in the field of scien-
tific research. This concept is operated by 
psychology, catastrophe, conflictology, se-

curity theory, management theory, phi-
losophy. Practical psychology in aggre-
gate with extreme situations fixes two 
problems: the number of people who have 
ever taken part in them (they often be-
come carriers of traumatic experience) 
increases proportionately and the cata-
strophic consequences of ES “human fac-
tor” increase – that is, ineffective, some-
times destructive actions of people in 
such situations.

Man-made disasters and natural disas-
ters, the escalation of social conflicts, ex-
tremism, increasing occupational risks 
for many areas, increasing frequency of 
extraordinary events in a person’s life and 
the entire human community, increasing 
neuro-psychological symptoms and wors-
ening of the mental status of the average 
person by the influence of diverse stress-
ors cause the extreme relevance of study-
ing personality in an extreme situation. 
Extreme penetration in the professional 
environment – among professions classi-
fied as “extreme”, we meet managers (es-
pecially brand  – or PR-managers), ac-
countants, bank employees, not to men-
tion traditional extreme professionals  – 
pilots, military, rescuers and firefighters. 
In fact, extremity becomes a significant 
and integral component of the social en-
vironment in which the development of 
the individual takes place. Until recently, 
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extreme situations did not stand out as a 
separate object of study and were not even 
designated by that name.

The word “extreme” as the term has 
been used for only the last 30 – 40 years. 
For the first time in human history, ex-
tremes are beyond the limits of normal 
life experience and are opposed to it even 
in the name itself. In fact, it turns out that 
extreme experience is no longer a neces-
sary component of human development 
and people who have been exposed to 
extreme factors (if they are not specially 
trained to work in extreme areas by pro-
fessionals) are considered as victims to be 
rehabilitated. Sudden close attention to 
this topic indicates certain changes in the 
culture of the dominant societies on 
Earth.

However, humanity did not always 
single out extreme in a specific sphere of 
experience: wars, religious asceticism, 
clashes of creeds and ideologies were the 
usual background against which human 
life proceeded, and no one considered 
this experience to be excessive. The abyss 
between the extreme zone and regular life 
did not exist. In the modern sociocultural 
situation, the whole reality with which a 
person comes in contact is clearly divided 
into a regular and extreme zone. Work 
and activities in extreme zones formed a 
lot of specialized professional groups, the 
meaning of whose practice is gradual 
transformation of the transformation of 
an extreme zone into a special fragment 
of regular life.

The scientific study of extreme phe-
nomena is actually reduced to the study of 
various facts of the influence of extremity 

of one level or another on the psyche and 
personality of a person. At the same time, 
the same principles of description and 
analysis, which are successfully used for 
research, modeling and reconstruction of 
stable areas of life, are transferred to ex-
treme phenomena. Thus, the specificity of 
extreme experience is suppressed, which 
is not reflected neither in the method-
ological constructions nor in the language 
itself describing extreme phenomena. If 
earlier extreme experience spoke the lan-
guage of culture, including it as an equal 
and equivalent fragment of reality, now it 
is reflected in conceptual diagrams, 
graphs and models developed in the regu-
lar zone of existence and contributing to 
the reproduction and distribution of reg-
ular structures. Such models generate 
prescriptions that lead not to assimilation 
and the use of extreme, but to the creation 
of closed centers of regularity, just as the 
shell and artificial atmosphere of a space 
station protects its inhabitants from direct 
contact with the space environment.

        Sources of extreme situations are 
two types of events: man-made (which 
are divided into man-made disasters; 
events associated with conflicts between 
people and their communities  – wars, 
conflicts, terrorism, etc.; anthroponatu-
ral – natural disasters caused by irrespon-
sible and expansive human activity on the 
ground, and voluntary chosen extreme – 
various kinds of extreme hobbies). The 
second type of events is natural cata-
clysms that are completely dependent on 
a person or society  – tsunamis, earth-
quakes, floods, space catastrophes, etc. 
Moreover, for both types of extreme 
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events, a rapid increase in the frequency 
and scale of disasters is observed. To ex-
plain this expansion of extremity at the 
present stage, there are several classes of 
hypotheses. Technocratic hypotheses 
unite ideas concentrated on the “destruc-
tive influence of the technosphere”, while 
ES are considered as the result of dispro-
portionate, overly technical (to the detri-
ment of cultural or psychological) devel-
opment of human civilization. Geocentric 
hypotheses link the escalation of extrem-
ity with the destructive nature of the “geo-
logical force” of society (V.I. Vernadsky); 
ES appears here as the response of an ad-
equate response of nature to non-ecologi-
cal behavior of a person.

Psychology of extreme situations has 
both a theoretical aspect related to the 
study of the characteristics of mental 
functioning in a crisis, the diagnosis of 
the mental states of a person experiencing 
or undergoing extraordinary circum-
stances, and a practical application that 
determines the directions, methods, tech-
niques, methods of psychological assis-
tance: psychological correction, counsel-
ing and psychotherapy (I.A. Semenova, 
2012). In the theoretical aspect of the 
psychology of extreme situations, consid-
erable attention is paid to identifying, 
analyzing and classifying a variety of 
mental phenomena arising from victims, 
emergency workers and other partici-
pants of extreme incidents. In particular, 
psychological phenomena that occur un-
der the influence of extreme factors are 
described in the literature under the name 
of post-traumatic stress syndrome, or 
post-traumatic stress disorder (PTSD). A 

variety of negative mental states arising 
from the impact of extreme factors are 
investigated: stress, frustration (experi-
encing failure), crisis, deprivation (lack of 
impressions), conflict. These states are 
characterized by the dominance of acute 
or chronic negative emotional experienc-
es: anxiety, fear, depression, aggression, 
irritability, dysphoria. The affects arising 
in these states can reach such a degree of 
intensity at which they have a disorganiz-
ing effect on the intellectual and mnestic 
human activity, making it difficult for the 
process of adaptation to events in every-
day “peaceful” life to occur (I.A. Semenova, 
2012). Intense emotional experiences 
(fear, panic, horror, despair) can impede 
an adequate perception of reality, a cor-
rect assessment of the situation, making it 
difficult to make decisions and find an 
adequate way out of a stressful situation. 
These phenomena, reflecting the phe-
nomenology of the mental functioning of 
a person in crisis, are at the center of at-
tention in the practically-oriented field of 
psychology of extreme situations.

The current stage of development of 
our society is characterized by radical, 
intense, deep, diverse and often unpre-
dictable transformations of social reality. 
The complete uncertainty and crisis of the 
economic and socio-political situations in 
the postsocialist space leads to the failure 
of the former habitual way of life and life-
style, as well as to the painful breaking of 
the stereotypes of our contemporary con-
sciousness. He is face to face with a new 
reality, the only stable characteristic of 
which is its instability. Not every person 
can withstand such a pace of social 
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change, so today we see a sharp increase 
in mental disorders and disadaptations of 
the functioning of the psyche, and there-
fore the obvious need to develop social 
and psychological systems for the devel-
opment of the psychological stability of 
an individual is highlighted.

The destruction of traditions is also 
experienced by man as a cultural or exis-
tential shock, as a kind of extreme situa-
tion. Life in conditions of uncertainty, a 
cardinal change of established stereotypes 
increases the level of anxiety, concern for 
their future, which affects the development 
of neuro-psychological and psychosomatic 
pathology. The ambiguity and multivari-
ance of future changes leads to a clear defi-
nition and even exacerbation of existential 
problems of personal development: for the 
individual, personal and social identifica-
tion problems, problems of freedom and 
responsibility for their own lives and pro-
fessional activities, problems of autonomy 
and initiative in decision-making, prob-
lems of tolerance to changing world, self-
regulation, enduring motivation for self-

realization. Thus, the problems of the men-
tal stability/instability of the individual as a 
subject of existence in the modern world 
are actualized.
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Рак молочной железы у больных 
старше 70 лет является не менее акту-
альной проблемой, в отличие от рака 
молочной железы у молодых.

При некоторых злокачественных 
новообразованиях количество боль-
ных старше 70  лет очень велико: 86% 
составляет при раке простаты, 67-
73%  – при раке толстого кишечника, 
при раке мочевого пузыря обозначило 

66-73%, 61-64%  – при раке легкого и 
т.д. но несмотря на высокую актуаль-
ность данной проблемы, до нынешне-
го времени разработке наиболее раци-
ональных методов лечения пожилых 
больных злокачественными новооб-
разованиями не уделялось должного 
внимания. Так, во многих междуна-
родных научных исследованиях пожи-
лой возраст является фактором ис-
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АННОТАЦИЯ. В данной работе дана информация об особенностях течения 
рака молочной железы у женщин старше 65 лет. Состояние пожилых больных со 
злокачественными опухолями существенно отличается от состояния больных 
других возрастных групп, что обусловлено в первую очередь наличием 
сопутствующих заболеваний, которые и осложняют не только течение 
заболевания, но также обуславливают увеличение осложнений после операций и 
химиолучевого лечения.

Ключевые слова: рак молочной железы у пожилых, лучевая терапия, 
антиэстрогенный препарат.

ANNOTATION. This paper provides information about the features of the course of 
breast cancer in women over 65 years of age. The condition of elderly patients with ma-
lignant tumors differs significantly from the state of patients of other age groups, which is 
primarily due to the presence of concomitant diseases, which complicate not only the 
course of the disease, but also cause an increase in complications after surgery and 
chemoradiation therapy.

Key words: breast cancer in the elderly, radiation therapy, antiestrogen drug.
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ключения. Так, есть немало научных 
программ по этой проблеме, которые 
до сих пор исследуются [1,3].

Люди пожилого возраста без злока-
чественных новообразований имеют 
различную предполагаемую продол-
жительность жизни. В среднем (с уче-
том среднего возраста в популяции) 
люди в возрасте от 65 до 70 лет имеют 
шанс прожить еще 13,5  лет, 70-80  лет 
– 7,6лет, 80-85 лет – 5,3 года [5].

Состояние женщин пожилого воз-
раста со злокачественными новообра-
зованиями существенно отличается от 
состояния больных других возрастных 
групп, что обусловлено,в первую оче-
редь, наличием сопутствующих забо-
леваний (сердечно-сосудистые заболе-
вания, сахарный диабет, хронические 
неспецифические заболевания легких 
и т.д.). Так, в возрасте 65 лет и старше 
только 8% больных со злокачествен-
ными опухолями не имеют сопутству-
ющих патологий, 37% пациентов име-
ют примерно 2, а 55% больных – 3 со-
путствующих заболеваний и более [5].

Течение злокачественных опухолей 
у пожилых больных также имеет ряд 
особенностей. Так, чаще выявляется 
множественная лекарственная устой-
чивость, что может привести к сниже-
нию эффективности некоторых хими-
опрепаратов. С увеличением возраста 
больных прямо пропорционально уве-
личивается экспрессия гена Bcl-2, ко-
торый препятствует апоптозу. Напро-
тив, с возрастом снижается продукция 
сосудистого эпителиального фактора 
роста и опухолевый ангиогенез. Это 
непосредственно может влиять на ме-

тастазирование и рост опухоли [3.].
Локальное лечение РМЖ у пожи-

лых женщин старше 65лет.
Лучевая терапия.
Для пациенток с высокой ожидае-

мой продолжительностью жизни сER-
негативными опухолями следует рас-
сматривать использование постопера-
ционной (адъювантной) лучевой тера-
пии. Исследование на выявление 
молекулярных тестов может дать до-
полнительные немаловажные данные 
для принятия решения о комплексном 
лечении. Большинство пациенток рас-
сматриваемой возрастной группы с 
ER- позитивными опухолями чаще 
всего по результатам гистологии име-
ют более низкую степень злокаче-
ственности. У таких пациенток с ER-
позитивными опухолями, и с низкой 
степенью злокачественности, которые 
являются кандидатами на принятие 
Антиэстрогенных препаратов, при ра-
дикальной мастэктомии лучевая тера-
пия может быть противопоказана. Для 
пациенток с размером опухоли до 2х 
см ER-позитивными опухолями, при-
нимающих Антиэстрогенный препа-
рат, и выполненной органосохраняю-
щей операции, уровень рецидива при-
мерно утраивается при отсутствии 
облучения между подгруппами 1  сте-
пени (10 %  – 10-летний рецидив) и 
3 степени (27 % – 10летний рецидив). 
Для пациенток с опухолями высокой 
степенью злокачественности (по дан-
ным EBCTG) необходимо добавлять 
адъювантную лучевую терапию вне 
зависимости от размера опухоли. Ког-
да при Т1 – G3 размер опухоли до 2 см 
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и низкодифференцированная опу-
холь) пациентам, которые принимали 
Антиэстрогенный препарат, было до-
бавлено облучение, уровень вероятно-
сти 10летнего рецидива значительно 
уменьшился с 27 % до 7 %, что верно 
для большого числа пациенток, у кото-
рых локальный рецидив был преду-
прежден с помощью добавления адъю-
вантного облучения. При назначении 
адъювантного облучения существуют 
различные варианты дозирования 
(стандарт против гиперфракциониро-
вания) и объемов лечения (вся молоч-
ная железа или часть). Хотя детальные 
нюансы планирования облучения на-
ходятся вне проблемного поля данного 
исследования, существует единое мне-
ние экспертов, обеспечивающее стро-
гие рамки для клинического принятия 
решения о лечении. После органосох-
раняющих операций на молочной же-
лезе, консервативная радиотерапия 
уменьшает скорость рецидивирования 
и снижает смертность от рака молоч-
ной железы. В тоже время абсолютные 
выгоды от лучевой терапии могут зна-
чительно изменяться в зависимости от 
состояния здоровья пациента и био-
логического типа опухоли.

Хирургическое лечение РМЖ.
Варианты хирургического лечения 

рака молочной железы обычно вклю-
чают радикальную мастэктомию, ра-
дикальнуюлибо секторальную резек-
ции, органосохраняющую операцию, 
реже простую мастэктомию. Роль под-
мышечной лимфодиссекции является 
предметом активной дискуссии. В ран-
домизированном исследовании 

(IBCSG) 473  женщин старше 60  лет с 
гормончувствительным раком молоч-
ной железы сравнивались операции с 
лимфодиссекцией и без, с клинически 
интактными лимфоузлами. Средний 
возраст составлял 74 года, и все боль-
ные после операции получили Антиэ-
строгенный препарат. При медиане на-
блюдения 6,6  лет выживаемость без 
признаков рецидивов и общая выжи-
ваемость была одинаковой в обеих 
группах. Исследователи пришли к за-
ключению о возможности избежать 
подмышечную лимфодиссекцию у 
больных в возрасте 60  лет и старше с 
гормончувствительным раком молоч-
ной железы и клинически негативны-
ми лимфатическими узлами, при усло-
вии, что пациентам будут применятьа-
дьювантную эндокринную терапию 
после операции. В настоящее время 
пересмотрен подход к объему опера-
тивного вмешательства как в отноше-
нии молочной железы, так и в отноше-
нии лимфоузлов. Большинство авто-
ров подмышечнуюлимфодиссекцию 
рассматривают как диагностическую, 
а не лечебную манипуляцию. Важную 
роль играет биопсия сторожевых лим-
фоузлов в случае клинически подозри-
тельных лимфоузлов. До сих пор явля-
ется спорным вопрос о пользе подмы-
шечной лимфодиссекции у пожилых 
больных с клинически пораженными 
лимфоузлами, и их роль в общей и без-
рецидивной выживаемости [2]. Следу-
ет также отметить, что возраст уже не 
самый важный фактор в определении 
хирургического риска у пожилых 
больных. Предоперационная оценка 
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рака у пожилых больных (PASE) вклю-
чает в себя элементы всеобъемлющей 
гериатрической оценки (CGA) и реко-
мендации Американского общества 
анестезиологов. Даже в старших воз-
растных группах хирургическое лече-
ние рака молочной железы не несет в 
себе выраженного риска смертности и 
может быть выполнено под местной 
анестезией, если риск общей анестезии 
довольно высок. Интересная дилемма 
существует в хирургической профи-
лактике РМЖ, в частности, среди тех 
пожилых больных, которые хотели бы 
уменьшить риск развития контралате-
рального рака молочной железы с по-
мощью профилактического удаления 
молочной железы. У больных РМЖ 
старшего возраста польза от профи-
лактической операции является нео-
пределенной. Несмотря на то, что риск 
развития рака второй молочной желе-
зы увеличивается с возрастом, это зна-
чение было статистически не значи-
мым. Таким образом, сделать вывод об 
относительной эффективности про-
филактической контрлатеральнойма-

стэктомии у пожилых по сравнению с 
более молодыми трудно. Даже при ге-
нетической мутации (BRCA- 1  и 2) 
профилактическая мастэктомия и уда-
ление яичников не может иметь значи-
тельного преимущества у пожилых [4].
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С целью систематизации опыта миниинвазивных операций желчеотведения 
при механической желтухе, минимизации осложнений и совершенствования 
тактики ведения этих больных проанализированы 1477 антеградных операции 
желчеотведения. Наружная чрескожная чреспечёночная холангиостомия выпол-
нена у 1094 и стентирование желчных протоков – у 383 пациентов. У 369 (96,3 
%) больных стентирование желчных протоков было вторым этапом лечения, у 
14 она выполнялась одномоментно. В 95,2 % случаев (у 1041 больного) чрескожная 
холангиостомия выполнялась по поводу злокачественных опухолей, из них – у 742 
(71,3 %) была опухоль периампулярной зоны, у 134 (12,9 %) – рак печени и прокси-
мальных желчных протоков, у 165 (15,9 %) – прогрессирование злокачественных 
новообразований других локализаций. У 819 (78,7 %) больных чрескожная холан-
гиостомия выполнялась на первом этапе лечения. В последующем у 242 больных 
выполнены гастропанкреатодуоденальные резекции, у 369 выполнено стентиро-
вание желчных протоков, у 256  – обходные анастомозы. При стентировании 
желчных протоков 307 (83,2 %) – были опухоли периампулярной зоны, в 25 (6,8 %) 
случаях – рак печени и проксимальных желчных протоков, другие локализации у 
37 (10,0 %) больных. Успешно выполнено ЧЧХС у всех больных. Осложнения раз-
вились у 7 (0,6 %) пациентов, из них связанных непосредственно с манипуляци-
ей – 4. Лапаротомия потребовалась у двух пациентов. У трех больных развилось 
желудочно-кишечное кровотечение, у 2 из них кровотечение остановлено консер-
вативно, 1 пациент умер. Осложнения при стентировании желчных протоков 
отмечены у 26 (6,8 %) больных, из них острый панкреатит был у 15 чел., у 10 от-
мечены признаки печёночной недостаточности. Умер 1 пациент от желудочно-
кишечного кровотечения. Общая послеоперационная летальность после чре-
скожных желчеотведений составила 0,14 %. Использование чрескожных чреспе-
ченочных способов билиарной декомпрессии сопровождается сравнительно невы-
соким уровнем осложнений и летальности. Это связано, в том числе, с 
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Важным компонентом лечения 
больных с механической желтухой 
опухолевого генеза является выполне-
ние дренирующих чрескожных чре-
спечёночных эндобилиарных вмеша-
тельств (ЧЧЭВ) под ультразвуковым и 

рентгеноскопическим контролем. 
Комплекс применяемых миниинва-
зивных методик, в сравнении с тради-
ционными хирургическими способа-
ми, позволяет решить широкий спектр 
лечебно-диагностических задач с от-

совершенствованием специального инструментария, применением определенной 
коррекции и оптимизации тактических подходов и схем лечения на основе ана-
лиза накопленного опыта.

Ключевые слова: рак поджелудочной железы, механическая желтуха, чре-
скожное наружное дренирование желчных протоков, антеградное стентирова-
ние желчных протоков, билиарная гипертензия.

1477  antegrade bile diversion surgeries were analyzed in order to systematize the 
experience of minimally invasive bile diversion surgeries in obstructive jaundice and to 
minimize complications and improve patient management tactics. External percutaneous 
transhepatic cholangiostomy was performed in 1094 patients, and bile duct stenting was 
performed in 383 patients. 369 (96,3 %) of them had bile duct stenting as the second-stage 
procedure and 14  – as a simultaneous operation. 1041  patients (95,2 %) underwent 
percutaneous cholangiostomy for malignant tumors, including 742 (71,3 %)  – 
periampullary tumors, 134 (12,9 %) – cancer of the liver and proximal bile ducts, 165 
(15,9 %) – progression of other malignant tumors. 819 (78,7 %) patients had percutaneous 
cholangiostomy as the first stage of treatment. Later on, gastropancreaticoduodenectomy 
was performed in 242  patients, bile duct stenting was performed in 369  patients and 
bypasses – in 256 patients. Of patients receiving the bile duct stenting, 307 (83,2 %) had 
periampullary tumors, 25 (6,8 %) – cancer of the liver and proximal bile ducts and 37 
(10,0 %)  – other tumors. Percutaneous transhepatic cholangiostomy was successfully 
performed in all patients. 7 (0,6 %) patients developed complications, 4  of them were 
directly associated with the procedure. Laparotomy was required in 2 patients. 3 patients 
developed gastrointestinal bleeding which was stopped in 2  of them conservatively; 
1 patient died. 26 (6,8 %) patients developed complications after the bile duct stenting. 
Acute pancreatitis was registered in 15  patients, signs of liver failure  – in 10  patients; 
1  patient died of gastrointestinal bleeding. Overall postoperative mortality after 
percutaneous bile diversions was 0,14 %. Application of percutaneous transhepatic 
methods of biliary decompression is accompanied by a comparatively low level of 
complications and mortality. It is associated, in particular, with improvement of special 
tools and a certain correction and optimization of tactical approaches and treatment 
regimens based on an analysis of the accumulated experience.

Key words: pancreatic cancer, obstructive jaundice, percutaneous external drainage 
of the bile ducts, antegrade stenting of the bile ducts, biliary hypertension.
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носительно небольшой травматично-
стью и малым количеством осложне-
ний. Закономерное многообразие кли-
нических ситуаций, приводящих к 
возникновению и развитию синдрома 
механической желтухи в онкологиче-
ской практике, определяет показания 
к выполнению ЧЧЭВ в разных вариан-
тах и с разными целями. Ведущими 
клиническими учреждениями нако-
плен большой опыт чрескожных чре-
спечёночных эндобилиарных вмеша-
тельств под ультразвуковым и рентге-
носкопическим контролем, отработа-
но их применение в клинической 
практике, и они, в какой-то степени, 
стали рутинными.

Осложнения после чрескожного эн-
добилиарного дренирования при меха-
нической желтухе, по данным различ-
ных авторов, отмечаются у 2,4–32,7 % 
пациентов, и умирает от них от 0,4  до 
13,8 %. Такие большие различия в по-
казателях непосредственных результа-
тов ЧЧЭВ под ультразвуковым и рент-
геноскопическим контролем свиде-
тельствуют об отсутствии единого под-
хода к тактическим и техническим 
аспектам этих вмешательств и о необ-
ходимости разработки стандартизиро-
ванных показаний к использованию 
конкретных миниинвазивных методик. 
Считается целесообразным определе-
ние их преимуществ и недостатков при 
различных видах холестаза и локализа-
ции обструкции в желчных путях.

Материал и методы
Операции антеградного чрескож-

ного транспечёночного желчеотведе-

ния в Республиканского Специализи-
рованного Научно-Практического Ме-
дицинского Центра Онкологии и Ра-
диологии Узбекистана выполняются с 
2004 года. Практически с момента на-
чала применения ЧЧЭВ под ультразву-
ковым и рентгеноскопическим кон-
тролем при механической желтухе 
опухолевого генеза проводились ис-
следования по оптимизации техники 
ЧЧЭВ и определению рациональных 
схем предоперационной подготовки и 
послеоперационного ведения больных 
[7]. В отделении абдоминальной онко-
логии Республиканского Специализи-
рованного Научно-Практического Ме-
дицинского Центра Онкологии и Ра-
диологии Узбекистана в период с 
2010 по 2018 год выполнены 1477 анте-
градных операций желчеотведения, из 
них наружная чрескожная чреспечё-
ночная холангиостомия (ЧЧХС) про-
ведена у 1094  и стентирование желч-
ных протоков (СЖП) – у 383 пациен-
тов. У 369 больных манипуляция СЖП 
проводилась в качестве второго этапа 
лечения синдрома механической жел-
тухи, у 14  пациентов стентирование 
желчных протоков выполнено одно-
моментно.

В 95,2% случаев (у 1041  больного) 
наружная чрескожная чреспечёночная 
холангиостомия выполнялась по пово-
ду злокачественных опухолей, ослож-
нённых механической желтухой. В 
этой группе пациентов у 742 (71,3%) 
была выявлена опухоль периампуляр-
ной зоны (головка поджелудочной же-
лезы, большой дуоденальный сосок, 
дистальный отдел общего жёлчного 
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протока, двенадцатиперстная кишка), 
у 134 (12,9%) рак печени и прокси-
мальных желчных протоков, у 165 
(15,9%)  – прогрессирование злокаче-
ственных новообразований других ло-
кализаций, в основном рака желудка, 
ободочной и прямой кишки, проявля-
ющееся или опухолевой инфильтраци-
ей элементов гепатодуоденальной 
связки, или метастатическим пораже-
нием лимфатических узлов «ворот» 
печени. Чрескожная чреспечёночная 
холангиостомия при злокачественных 
опухолях являлась первым этапом хи-
рургического лечения в 819 (78,7%) 
случаях всех наблюдений.

В последующем на втором этапе 
лечения стентирование желчных про-
токов выполнено 369  пациентам, 
242  больным выполнены гастропан-
креатодуоденальные резекции и у 
208 сформированы билиодигестивные 

и (или) гастроэнтероанастомозы. В 
ряде наблюдений одномоментно с 
формированием обходного гастроэн-
тероанастомоза вместо формирования 
билиодигестивного соустья проводи-
лось стентирование желчных прото-
ков интраоперационно, или через 
7–10 сут. после «открытой» операции. 
Для пациентов с распространёнными 
и метастатическими злокачественны-
ми опухолями выполнение ЧЧХС 
оставалось единственным оператив-
ным вмешательством в 238 (22,9%) 
случаях.

У всех больных, которым выпол-
нялось стентирование желчных про-
токов, в 100 % наблюдений была мор-
фологически подтверждена злокаче-
ственная опухоль. Чаще всего, в 
307  случаях, что составило 80,6 % 
всех выполненных СЖП, определя-
лись злокачественные опухоли под-

Таблица 1 
Виды применённых чрескожных чреспечёночных эндобилиарных вмешательств при 
злокачественных опухолях
Патологический процесс, привед-
ший к развитию синдрома механи-
ческой желтухи

Чрескожная чре-
спечёночная холан-
гиостомия
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Опухоль периампулярной зоны (головка 
поджелудочной железы, большой дуоде-
нальный сосок, дистальный отдел 
общего желчного протока, двенадцати-
перстная кишка)

594 148 4 303

Рак печени и проксимальных желчных 
протоков

107 27 2 23

Прогрессирование злокачественных 
опухолей других локализаций (желудок, 
ободочная и прямая кишка, молочная 
железа, лёгкие)

118 47 8 43

Всего 819 223 14 369
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желудочной железы и других анато-
мических образований периампу-
лярной зоны, в 25(6,6 %) случаях  – 
рак печени и проксимальных 
желчных протоков. Прогрессирова-
ние рака других локализаций было 
показанием к выполнению СЖП у 
51(13,4%) больных (табл. 1).

Результаты
Технически успешно выполнить на-

ружную чрескожную чреспечёночную 
холангиостомию под ультразвуковым 
и рентгеноскопическом контроле уда-
лось у всех больных. Осложнения 
ЧЧХС развились у 7 (0,6 %) пациентов, 
из них связанных непосредственно с 
манипуляцией было отмечено 4. В 
3  наблюдениях диагностировано воз-
никновение желчных «затёков», в 
1  случае произошло травматическое 
повреждение круглой связки печени с 
внутрибрюшным кровотечением. Вы-
полнение лапаротомии потребовалось 
у 2  больных; в одном случае кровоте-
чение остановлено прошиванием связ-
ки печени, в другом выполнена сана-

ция и дренирование брюшной поло-
сти. У 3 больных с эрозивным пораже-
нием слизистой желудка, 
двенадцатиперстной кишки и прокси-
мальных отделов тощей кишки на 
фоне резко выраженных нарушений 
свёртывающей системы крови, отме-
чено развитие интенсивного желудоч-
но-кишечного кровотечения. У 2  из 
них кровотечение остановлено кон-
сервативно. У 1 пациента после выпол-
нения ЧЧХС привела к смерти про-
фузная геморрагия в просвет желудоч-
но-кишечного тракта на фоне врож-
дённой сосудистой ангиодисплазии 
тонкой кишки.

Осложнения при стентировании 
желчных протоков отмечены у 
26 больных, что составило 6,8 %. Са-
мым частым из них был острый по-
слеоперационный панкреатит, кото-
рый развился у 15  пациентов. 
У 10 больных с высокими показателя-
ми гипер билирубинемии отмечены 
признаки печёночной недостаточно-
сти на уровне печёночной комы II сте-
пени. После стентирования желчных 

Таблица 2 
Осложнения после миниинвазивных чрескожных чреспечёночных эндобилиарных 
вмешательств
Вид осложнения Чрескожная 

чреспечёночная холанги-
остомия (n =1094)

Стентирование желчных 
протоков (n = 381)

Осложнение Летальность Осложнение Летальность
Острый панкреатит 15
Внутрибрюшное 
 кровотечение

1

Острое желудочно-
кишечное кровотечение

3 1 1 1

Печёночная недоста-
точность

10

Желчные «затёки» 3
Всего 7 (0,6 %) 1 (0,1 %) 26 (6,8 %) 1 (0,3 %)
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протоков умер 1  больной, у которого 
был рак головки поджелудочной желе-
зы IV стадии и множественные мета-
стазы в кости. Смерть наступила от 
массивного желудочно-кишечного 
кровотечения на фоне острого эрозив-
но-язвенного поражения желудка и 
крайне резко выраженной коагулопа-
тии потребления, гипокоагуляции. 
Всего после выполнения чрескожных 
чреспечёночных эндобилиарных вме-
шательств под ультразвуковым и рент-
геноскопическим контролем умерли 
2  больных (табл. 2). Общая послеопе-
рационная летальность после ЧЧЭВ 
составила 0,14 %.

Обсуждение
В настоящее время чрескожные 

чреспечёночные эндобилиарные вме-
шательства под ультразвуковым и 
рентгеноскопическим контролем ста-
ли одним из самых массовых миниин-
вазивных хирургических вмеша-
тельств в лечении больных с механи-
ческой желтухой опухолевого генеза. 
Этому способствует постоянное раз-
витие всех компонентов, обеспечива-
ющих возможность, адекватность и 
успешность оказания диагностической 
и лечебной помощи у пациентов этой 
категории.

Важнейшим фактором снижения 
количества осложнений при ЧЧЭВ яв-
ляются технические аспекты их вы-
полнения [1, 3, 4]. Мы связываем 100 % 
успех ЧЧХС в нашем материале с ис-
пользованием доступа справа по сред-
не-подмышечной линии в VI, VII или 
VIII межреберье по Сельдингеру. При 

этом доступе вектор «угла атаки» при 
пункции направлен параллельно («по 
ходу») правого долевого желчного 
протока. Одним из возможных ослож-
нений при использовании такой мето-
дики чрескожной пункции желчных 
протоков иногда является прохожде-
ние пункционной иглы через нижний 
край правого плеврального синуса, 
что чревато развитием специфических 
осложнений. В нашем материале мы не 
наблюдали травмы лёгкого, гемо- или 
билиоторакса, а достаточно редко воз-
никающий в связи с манипуляциями 
незначительный пневмоторакс не тре-
бовал какой-либо коррекции, и ослож-
нением мы его не считали.

Расширение арсенала методик 
ЧЧЭВ неразрывно связано с создани-
ем специального инструментария в со-
четании с применением новых матери-
алов для его изготовления. Так, одним 
из факторов снижения количества ос-
ложнений мы считаем использование 
вместо пластикового или полиурета-
нового катетера 9 Fr и 12 Fr ООО МИТ 
в наборе для чрескожного дренирова-
ния УДПО рентгеноконтрастного уль-
тратанового катетера 8,5  Fr и 10,2  Fr 
Dawson-Mueller Drainage Catheter. Эта 
дренажная система имеет гладкое ги-
дрофильное покрытие и проводится в 
общий желчный проток с минималь-
ным повреждением капсулы и парен-
химы печени, а также стенок желчных 
протоков. Дренажная трубка имеет хо-
роший внутренний просвет и хорошо 
поддерживает проходимость желчи. 
Устойчивость к перегибам и надёж-
ный замок для фиксации дренажа в 
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желчном протоке повышает удобство 
для пациентов.

Использование новых материалов 
привело и к коррекции взглядов на 
тактику ведения больных с опухоле-
вой обструкцией желчных протоков. 
Принято считать, что при невозмож-
ности выполнения радикальной опе-
рации и предполагаемом сроке жизни 
менее 3–4  мес., после ЧЧХС целесоо-
бразно выполнять стентирование 
желчных протоков с использованием 
сформировавшегося дренажного ка-
нала. При более длительных сроках 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни показано открытое хирургическое 
вмешательство с формированием би-
лиодигестивного соустья, чаще всего 
гепатикоэнтероанастомоза на петле 
кишки, выделенной по Ру [10]. По на-
шему мнению, такой подход полно-
стью оправдан в случаях использова-
ния пластиковых стентов (мы исполь-
зовали «Стенты пластиковые 12  Fr с 
боковыми отверстиями» ООО МИТ). 
В период использования таких стентов 
соотношение количества больных, 
подвергнутых стентированию и фор-
мированию обходных анастомозов, 
было 1,0:1,6 (130  стентов, 204  обход-
ных анастомозов). При использовании 
в последующем самораспаковываю-
щихся никелид-титановых стентов с 
термопамятью «Hanarosten» мы отме-
тили улучшение качества жизни паци-
ентов после эндопротезирования за 
счёт снижения количества осложне-
ний, прежде всего холангитов, а также 
уменьшения болевого синдрома вслед-
ствие отсутствия внепечёночных кон-

струкций на коже и в поддиафраг-
мальном пространстве. Внутренний 
диаметр дренажа 8  мм позволяет на-
дёжно выполнять желчеотведение в 
течение всего времени нахождения та-
кого стента в желчном протоке. При 
плотных и протяжённых опухолях 
(особенно часто в головке поджелу-
дочной железы) и недостаточном рас-
ширении эндопротеза (менее 50 % диа-
метра) по данным контрольной холан-
гиографии применяли баллонную пла-
стику холедоха. Мы наблюдали ряд 
пациентов с установленными нике-
лид-титановыми стентами на протя-
жении 14–18  мес. без каких-либо ос-
ложнений со стороны эндопротеза. В 
связи с этим, в настоящее время без-
условным показанием к формирова-
нию различных обходных анастомозов 
считаем только наличие дуоденально-
го стеноза или высокую степень риска 
его возникновения. После начала ис-
пользования дренажей с памятью фор-
мы, соотношение количества больных, 
подвергнутых формированию обход-
ных билиодигестивных анастомозов и 
стентированию, стало 1:4,9 (52 случая 
обходных анастомозов и 253 наблюде-
ния СЖП соответственно).

Несомненно, что тактические под-
ходы к использованию методик чре-
скожных чреспечёночных эндобили-
арных вмешательств под ультразвуко-
вым и рентгеноскопическим контро-
лем в лечении механической желтухи 
опухолевого и неопухолевого генеза 
различны [8]. Однако, на наш взгляд, 
необходимо различать, в том числе, и 
алгоритмы ведения пациентов, кото-
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рым возможно в дальнейшем выпол-
нение радикального хирургического 
вмешательства и больных с неопера-
бельными формами опухоли. Так, в 
нашей практике ЧЧХС мы редко при-
меняли раздельное дренирование до-
левых желчных протоков (не более 
12  наблюдений при опухоли Клацки-
на). В этих случаях процедуру выпол-
няли или одномоментно или с интер-
валом 4–7 сут. в течение одной госпи-
тализации. Раздельное дренирование 
более мелких (сегментарных и субсег-
ментарных) жёлчных протоков не-
сколькими катетерами (больше 2) при 
распространённом опухолевом блоке в 
«воротах» печени или множественном 
её поражении считаем нецелесообраз-
ным. По нашему мнению, в этих случа-
ях риск осложнений манипуляции рез-
ко увеличивается, при этом эффект 
дренирования протоков вследствие 
быстрого прогрессирования опухоли 
является весьма кратковременным и 
не влияет на продолжительность и ка-
чество жизни.

В анализируемый период времени в 
нашей практике чрескожную пункцию 
желчного пузыря мы применили толь-
ко 1 раз. Это связано с тем, что мани-
пуляции такого рода, являясь более 
простыми в технике исполнения, име-
ют ряд недостатков. Основными из 
них являются частый отёк желчепу-
зырного протока после манипуляции, 
высокая вероятность отключения 
желчного пузыря при распростране-
нии опухоли на гепатодуоденальную 
связку и отсутствие возможности 
стентирования желчных протоков с 

использованием ранее установленного 
дренажа. Немаловажно и то, что по на-
шим более ранним наблюдениям при 
выполнении чрескожной пункции 
желчного пузыря часто отмечался вы-
раженный болевой синдром.

Профилактика осложнений при 
выполнении ЧЧЭВ у пациентов с меха-
нической желтухой, особенно опухо-
левого генеза, неразрывно связана с 
необходимостью коррекции эндоген-
ного токсикоза, печёночной недоста-
точности и нарушений свёртывающей 
системы крови [3, 5, 6]. По нашему 
мнению, больные с показателями меж-
дународного нормализованного отно-
шения больше 2  и протромбинового 
индекса менее 40 % нуждаются в ин-
тенсивной предоперационной подго-
товке в течение 5–7 сут. для коррекции 
гипокоагуляции.

Всем больным с исходной гиперби-
лирубинемией свыше 300  мкмоль/л в 
первые сутки после выполнения на-
ружной чрескожной чреспечёночной 
холангиостомии проводили гравита-
ционный лечебный плазмаферез. У не-
которых из них требовалось проведе-
ние 2  и 3  процедур плазмафереза для 
корреции печёночной недостаточно-
сти с интервалом 3–4  сут. Плановый 
плазмаферез проводили также всем 
больным, которым предполагали в 
дальнейшем выполнить радикальную 
операцию. По нашим данным, это по-
зволяло нормализовать показатели го-
меостаза на 2–3 нед. быстрее, чем при 
проведении традиционной инфузион-
ной терапии, снижая вероятность про-
грессирования опухоли.
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Практически у всех больных, кото-
рым выполнялось стентирование желч-
ных протоков, отмечалась гиперамила-
земия. Повышение уровня α-амилазы в 
крови было более выраженным и от-
мечалось в течение более длительного 
времени при использовании саморас-
паковывающихся никелид-титановых 
стентов. Почти все случаи острого по-
слеоперационного панкреатита, отме-
ченные в послеоперационном периоде, 
относились к начальному этапу приме-
нения для СЖП таких эндопротезов. В 
последующем у всех пациентов, кото-
рым выполнялось стентирование желч-
ных протоков, в схему послеопераци-
онного ведения обязательно включали 
сандостатин или его аналоги, а также 
ингибиторы протеиназ. Сандостатин 
применяли по 0,1 мг подкожно 3 раза в 
день, при повышении уровня α-амилазы 
в крови свыше 300 Ед/л, а также в слу-
чаях баллонной пластики холедоха ра-
зовую дозу сандостатина повышали до 
0,3 мг. Указанную терапию проводили в 
течение 3–4  сут., в течение которых 
происходило полное раскрытие стента.

Для предотвращения обтурации 
просвета стента сгустками желчи и 
кристаллами желчных кислот вслед-
ствие сладжирования желчи, всем 
больным с установленными эндопро-
тезами пожизненно назначали препа-
раты урсодезоксихолевой кислоты по 
250 мг 1 раз в день.

Заключение
В настоящее время выполнение 

чрескожных чреспечёночных эндоби-
лиарных вмешательств под ультразву-

ковым и рентгеноскопическим кон-
тролем является эффективным и наи-
более частым методом лечения боль-
ных с механической желтухой.

Непрерывное совершенствование 
специального инструментария и при-
менение новых материалов для эндо-
билиарных катетеров и стентов при-
вело к тому, что использование чре-
скожных чреспеченочных способов 
билиарной декомпрессии, особенно 
при злокачественных опухолях, сопро-
вождается сравнительно невысоким 
уровнем осложнений и летальности.

Наиболее эффективным представ-
ляется использование современных 
высокотехнологичных материалов и 
инструментов для ЧЧЭВ в крупных 
специализированных клиниках.

Анализ накопленного клиническо-
го опыта лечения больных с механиче-
ской желтухой опухолевого генеза с 
использованием методик ЧЧЭВ позво-
ляет своевременно проводить необхо-
димую коррекцию тактических подхо-
дов и схем послеоперационного веде-
ния пациентов для улучшения непо-
средственных результатов их лечения.
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To date, the diagnosis of Binswanger’s 
disease is essentially a “rarity”, is rarely 
established. Previously, such a diagnosis 
was established only pathoanatomically, 
but modern methods of neuroimaging 
can diagnose this disease in vivo.

However, according to neuroimaging 
methods, most patients simultaneously 
have two or more pathogenetic types of 
vascular dementia.

Dermographic changes in the popula-
tion structure of all developed countries 
led to a significant increase in the propor-
tion of diseases of the elderly and espe-
cially chronic progressive cerebrovascular 
diseases (CEH). This raises the problem 
of chronic progressive disorders of cere-
bral circulation to one of the leading 
places in modern angioneurology.

Unlike acute disorders of cerebral cir-
culation (CABG), the economic and 
medical consequences of chronic progres-
sive disorders of cerebral circulation, are 
not exactly established. There is every 
reason to believe that they are very sig-
nificant. Thus, with the present trend to-

wards the middle of this century, half of 
Europe’s population will be over 60 years 
old. Since in this age group, the preva-
lence of dementia averages about 6%, and 
every 5 years this percentage is doubled, 
then 3-4% of the population will suffer 
from dementia.

The urgency of the problem is also due 
to social consequences. Neurological dis-
orders and disorders of higher cortical 
functions in chronic progressive disorders 
of cerebral circulation can be the cause of 
severe disability of patients requiring sig-
nificant financial costs for the maintenance 
of such patients, both from the relatives of 
the patient and the State. As a result of the 
expansion of the methodological possibili-
ties for studying chronic progressive cere-
bral vascular diseases, a potential opportu-
nity to prevent or slow the progression of 
cognitive impairment (CN), including de-
mentia, under the condition of early diag-
nosis and timely pathogenetic treatment 
has arisen [Chui N., 2000; Bowler, J., 2002].

The patient was born in 1967. He was 
born in the department of neurology with 

THE SEVERITY OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS 
WITH BINSWANGER DISEASE
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Summary: The article describes the case of Binswanger’s disease, developed relatively 
at a young age. The disease quickly progressed and ended in a fatal outcome. Neuroimag-
ing and neuropsychological studies confirmed the diagnosis of leukoencephalopathy. 
Early diagnosis and adequate therapy will slow the progression of the disease.

Key words: vascular dementia, atherosclerosis, lecoencephalopathy.



92 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

complaints from his relatives for a sharp 
decrease in his outlook, efficiency, lack of 
interest in others and difficulty walking 
due to frequent falls. Before the develop-
ment of these conditions, the patient of-
ten complained of the occurrence of peri-
odic headaches.

From the anamnesis it is revealed that 
the patient suffers for 4 years. Its disease 
does not connect with anything. At the 
beginning of the disease, the patient had 
headaches, dizziness, transient instability 
when walking. He noted an increase in 
irritation, sleep disturbance. Then, against 
the background of the symptoms of auto-
nomic dystonia, there are impaired coor-
dination – cerebellar ataxia, unsteady gait, 
increased dizziness. The patient under-
went a number of laboratory and instru-
mental studies, was treated with vasoac-
tive drugs, after which the condition im-
proved moderately. In 2016, the patient, 
against a backdrop of dizziness, devel-
oped stiffness of movements, disorienta-
tion in space and time, pseudobulbar 
syndrome. Since then, the patient de-
scribed the symptoms have progressed. 
The patient entered the hospital due to 
deterioration of the state.

Neurological status: CHMN  – smell, 
hearing preserved, II pair  – visus OD = 
OS 0,8, VII – symmetrical face, hypomi-
mous, signs of central lesion of IX-X 
pair – nasal, periodic buries, XII – devia-
tion of tongue, dysarthria. The motor 
sphere – muscle tone increased by plastic 
type, muscle strength on both sides 
3.5 points, reflexes brisk, pathological re-
flexes – upper Rossolimo, Babinsky, Mari-
nescu-Rodovici, proboscis positive from 

both sides, walks with support. Sensitive 
sphere – sensitivity disorders could not be 
identified because of an inadequate state 
(we could not get a full answer to the 
questions asked). In the Romberg pose is 
unstable, the coordinating samples from 
both sides perform with mild ataxia, pos-
itive tests of Stuart-Holmes. Extrapyrami-
dal system: oligobardikinesia, a positive 
symptom of the “cogwheel”, hypomia, 
slowness of thinking. VNS – On examina-
tion, white dermographism, tachycardia, 
hyperhidrosis distal, significant weight 
loss are revealed. GNI is emotionally un-
stable, decreasing memory for current 
events, disrupting orientation in time and 
space, a significant decrease in intelli-
gence, performing simple instructions, no 
more complex reactions, simpler answers 
to questions, more often using the words 
“yes”, “no.” On MRI, according to litera-
ture data, more sensitive to changes in 
white matter, leukoareosis (LA) is a zone 
of altered signal intensity (decreased in 
T1 mode and increased in T2 and FLAIR 
regimes) localized in the periventricular 
and deep sections of the hemispheres, as 
well as in the the brain stem. The con-
ducted studies showed that in the pres-
ence of LA on MRI in periventricular 
white matter a certain spectrum of patho-
morphological changes is detected. This 
is mainly demyelination, gliosis, edema 
and degeneration of axons, expansion of 
perivascular spaces and the formation of 
cysts, extracellular and intracellular ede-
ma, heart attacks, angioectasias, Waller 
degeneration. These changes are very dif-
ferent in nature. The majority of the ex-
amined 54% showed a decrease in white 



 93 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #14

matter density, especially expressed 
around the anterior (less often posterior) 
horns of the lateral ventricles (the phe-
nomenon of “leukoareosis”), 32%  – ex-
pansion of the ventricles of the brain and 
subatrophy of the cortex.

It is believed that the expansion of 
perivascular spaces occurs with arterial 
hypertension as a result of pulsatile trau-
matisation of small vessels, which is ac-
companied by their elongation, crimp and 
atrophy of the adjacent parenchyma. The 
expansion of perivascular spaces and 
periventricular gliosis are less correlated 
with the severity of clinical manifesta-
tions than complete or incomplete infarc-
tions, and neuroimaging methods in this 
zone usually reveal only a slight decrease 
in perfusion [Yakhno NN, 2001, Pantoni 
L., 2010].

To determine the level of cognitive 
impairment, the patient was tested with 
MMSE, patients were prescribed drugs to 
improve metabolism (citicolines, no otro-
pics, neuroprotectors), vasoactive drugs, 
antiaggregants. Despite the treatment, the 

patient died 3 months after the examina-
tion and treatment.

Thus, the conducted observation 
showed that the course of Binswanger’s 
disease (leukoencephalopathy) can be ma-
lignant with a subsequent fatal outcome. 
The disease manifests itself by a rapid de-
crease in cognitive functions and the 
growth of organic lesions of the structures 
of the nervous system (affection of the co-
ordinator, pyramidal and extrapyramidal 
systems). Instrumental methods of investi-
gation confirmed the diagnosis. The treat-
ment was not effective and the outcome 
was lethal. Systematizing the data of clini-
cal-neurological, electroencephalographic 
and neuroimaging studies, it can be said 
that the presence of focal neurological 
symptoms, changes in cognitive functions, 
disorganization or desynchronization of 
the main rhythms on the EEG in combina-
tion with morphostructural changes in the 
white matter of the brain allows the life 
diagnosis of Binswanger’s disease to be in 
vivo in patients suffering from hyperten-
sive disease. 
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Рак молочной железы (РМЖ) явля-
ется наиболее частой злокачественной 
опухолью среди женского населения 
экономически развитых стран. На се-
годняшний день РМЖ рассматривается 
как одно из наиболее гетеро генных он-
кологических заболеваний. Для опреде-
ления адекватной тактики лече ния ис-
пользуется молекулярно-генетическая 
классификация, либо ее упрощенный 
гистохимический вариант, который 
учитывает статус рецепторов эстроге-
нов и прогестерона и уровни экспрес-
сии онкопротеина HER-2/neu (HER2-
негативный и HER2-позитивный). 
Каждый из подтипов РМЖ характери-
зуется определенным биоло гическим 
поведением, прогнозом и особенностя-
ми ответа на системную противо-
опухолевую терапию.

HER-2/neu является одним из опу-
холевых маркеров, используемых для 
выде ления молекулярных подтипов 
РМЖ. Амплификация онкогена и/или 
гиперэкспрессия онкопротеина HER-
2/neu выявляется в 15-30% случаев 
РМЖ[1-3]. Высокий уровень актива-
ции маркера относится к неблагопри-
ятным прогностическим факторам и 
коррелирует с большим размером опу-
холи, метастатическим поражением 
лимфатических узлов, низкой степе-
нью дифференцировки, отсутствием 
рецепторов к эстрогенам и прогесте-
рону. Однако не все исследователи от-
мечают наличие этой закономерности.

Индивидуальный подход к выбору 
специального лечения в каждом кон-
кретном случае, в том числе к назна-
чению дорогостоящих и, зачастую, 
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АННОТАЦИЯ
Проведена полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени для опре-

деления количества гена HER2 в образцах больных раком молочной железы. Ме-
тод проводился при помощи TaqMan гибридизационных зондов.

Ключевые слова: ПЦР, HER2, TaqMan, рак молочной 
железы,иммуногистохимия.

ANNOTATION
In this research implemented method of quantitative polymerase chain reaction (PCR) 

for evaluation of the dose of HER2 human epidermal receptor) gene in breast tumors. 
Method utilizes real-time quantification with the use of TaqMan hybridization probes.
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токсичных мишень-направленных 
препаратов, диктует необходимость 
выбора оптимальных диагностиче-
ских подходов в определении HER2-
статуса.В настоящее время наиболее 
точными методами оценки актива-
ции HER-2/neu являются технологии 
флуоресцентной in situ гибридизации 
(FISH) и хромогенной in situ гибриди-
зации (CISH), позволяющие опреде-
лять уровень амплификации онкоге-
на. Однако отсутствие специального 
оборудования и высокая стоимость 
реагентов ограничивают рутинное 
использование FISH. На практике до 
настоящего времени доминирующее 
положение принадле жит иммуноги-
стохимическому (ИГХ) анализу[4]. 
Несомненными достоинствами тех-
нологии являются высокая информа-
тивность и доступность, однако ме-
тод яв ляется полуколичественным. 
Высока также вероятность получения 
некорректных результатов из-за не-
достаточной стандартизации метода 
и его технического несовершенства 
(деградация антигена-мишени вслед-
ствие неадекватной консервации об-
разцов, разная чувствительность ан-
тител различных производителей 
и др.).

Хорошие результаты получены при 
использовании протоколов определе-
ния статуса онкогена HER-2/neu по 
уровню экспрессии ДНК, осно ванных 
на применении метода количествен-
ной полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме реального времени. 
Преимуществами технологии являют-
ся воспроизводимость, рентабель-

ность, возможность получения коли-
чественного результата при мини-
мальном содержании ДНК в пробе, а 
также возможность автоматической 
регистрации и интерпретации полу-
ченных данных. В проведенных иссле-
дованиях отмечена высокая специфич-
ность HER2-тестировании на основе 
использования ПЦР (до 100%)[5]. Та-
ким образом, сохраняется необходи-
мость как в изучении биологических 
особенностей HER2-позитивных опу-
холей молочной железы, так и в выбо-
ре оптимальных диагностических под-
ходов в оценке статуса онкогена HER-
2/neu. Перспективной представляется 
разработка отечественных тест-систем 
для оценки уровня экспрессии онкоге-
на HER-2/neu, что является новой на-
укоемкой и ресурсосберегающей тех-
нологией, базирующейся на современ-
ных достижениях фун даментальной 
науки и разработках, соответствую-
щих мировым аналогам.

Мы разработали метод ПЦР, кото-
рый количественно определяет ампли-
фикацию гена HER2  в ДНК, выделен-
ной из опухолевых тканей залитых 
парафином. Также, мы сравнили ре-
зультаты ПЦР при помощи TaqMan 
гибридизационных зондов для опреде-
ления количества гена HER2  в опухо-
лях молочной железы (РМЖ) с резуль-
татами иммуногистохимии.

Для проведения ПЦР-РВ с исполь-
зованием TaqMan гибридизационных 
зондов были проведены испытании, с 
целью оптимизации условий протека-
ния ПЦР. Этапами оптимизации усло-
вий протекания ПЦР явились: опре-



96 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

деление концентраций кДНК-
матрицы, олигонуклеотидных прай-
меров и набора TaqMan mix, а также 
подбор режимов денатурации, отжи-
га и синтеза ДНК. Метод основан на 
разнице Ct-циклов амплификации ге-
нов HER2  и β-глобина в зависимости 
от копийности гена HER2 по отноше-
нию к референсному гену β-глобину. 
Определение дозы исследуемого гена 
HER2 и референсного гена β-глобин в 
крови и опухолевой ткани больных 
раком проводили в отдельных лунках 
в ходе одного раунда ПЦР-РВ. Резуль-
татом проведенных исследований 
явилась разработка рабочего прото-
кола количественного определения 
уровня онкогена HER2  и β-глобин на 
основе технологий ПЦР в режиме ре-
ального времени. В HER2-
положительных вариантах разница 
между Ct-циклами генов HER2  и 
β-глобина опухолевых тканей состав-
ляет чрезвычайно большую степень, 
означающую оверэкспрессию гена 
HER2, в результате которого увеличи-
вается количество HER2 рецептора на 
поверхности опухолевых клеток и как 
следствие запускается процесс тумо-
рогенеза. При этом кровь больных 
служила в качестве нормальных кле-
ток для сравнения дозы генов HER2 и 
β-глобин с опухолевыми клетками.

Разработанным методом ПЦР-РВ, 
проведены исследования на выделен-
ных ДНК из больных раком молочной 
железы, которые ранее были провере-
ны на статус HER2  методом ИГХ. В 
проведенном исследовании амплифи-
кация генов HER2  и β-глобин, выде-

ленных как из крови, так и из ткане-
вого материала больных РМЖ, шла 
параллельно на уровне от 20  до 
33  цикла. В результате исследования 
было выявлено, что при использова-
нии ПЦР-РВ набором TaqMan из 
восьми 2  образца не совпадает с ре-
зультатом ИГХ. В данном исследова-
нии гибридизационный зонд исполь-
зованный набором TaqMan увеличи-
вает чувствительность реакции и из-
за этого повышается разница между 
ct-циклами HER2  и β-глобина. Полу-
ченные результаты показывают, что 
ПЦР-РВ TaqMan даёт возможность 
работать очень малым количеством 
ДНК для определения сверхэкспре-
сию гена HER2. Сравнение результа-
тов ИГХ и ПЦР-РВ TaqMan совпадает 
на 75%. Не совпадение результатом 
ИГХ можно объяснить тем что, сверх-
экспрессия может не наблюдаться на 
уровни ДНК, а при методе ИГХ повы-
шенный уровень белка даёт возмож-
ность оценивать статуса HER2.

Протокол ПЦР-РВ TaqMan для 
определения дозы гена HER2 в опухо-
левой ткани РМЖ даёт возможность в 
будущем, применения его в клиниче-
ской практике. Прикладное примене-
ние данной работы связано с возмож-
ностью выбора рациональных схем 
терапии при РМЖ.
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За прошедшие тысячелетия циви-
лизация и технологии сделали замет-
ный скачок в своём развитии. Изме-
нился вид человеческих поселений, 
канули в Лету языки древности, сам 
внешний облик «человека разумного» 
изменился до неузнаваемости. За 
годы такого сосуществования с при-
родой запасы природных ресурсов за-
метно сократились. Сама природа по-
заботилась о том, чтобы обеспечить 
человека, вечного иждивенца, в том 

числе и практически неисчерпаемой 
ресурсной базой. Но природы много 
не бывает. Неизвестно, что на этот 
счет думают все жители планеты, но 
их влияние на природу ощущается 
практически везде.

Давно уже стало понятным, что 
люди считают себя правыми решать 
проблемы мировой величины, стара-
ясь не испортить природу, но при 
этом, конечно у кого какие цели, на-
бить хорошенько карман. Такой под-
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ход к проблеме, уже глобальной, при-
ведет к уничтожению всего живого. 
Что уж говорить о всемирном поте-
плении, что является исходом челове-
ческого фактора. Человечество будто 
игнорирует «намеки» природы, счи-
тая что имеет превосходство над сло-
жившейся ситуацией. [1,стр. 20-21].

Одной из проблем, имеющих гло-
бальный характер, является возрас-
тание содержания в атмосфере угле-
кислого газа в результате техноген-
ных выбросов. Наиболее опасным 
последствием этого явления может 
стать повышение температуры возду-
ха благодаря «парниковому эффек-
ту». Проблема нарушения глобально-
го цикла массобмена углерода уже 
переходит из области экологии в эко-
номические, социальные и, в конце-
концов, политические сферы. К за-
грязнениям регионального масштаба 
относятся многие отходы промыш-
ленных предприятий и транспорта. 
В первую очередь, это касается диок-
сида серы. Он вызывает образование 
кислотных дождей, поражающих ор-
ганизмы растений и животных и вы-
зывающих заболевания населения. 
Техногенные оксиды серы распреде-
ляются неравномерно и наносят 
ущерб отдельным районам. За счет 
переноса воздушных масс они зача-
стую пересекают границы государств 
и оказываются на территориях, уда-
ленных от индустриальных центров. 
В крупных городах и промышленных 
центрах воздух, наряду с оксидами 
углерода и серы, часто загрязнен ок-
сидами азота и твердыми частицами, 

выбрасываемыми автомобильными 
двигателями и дымовыми трубами. 
Нередко наблюдается образование 
смога. Хотя эти загрязнения носят 
локальных характер, они затрагивают 
многих людей, компактно поживаю-
щих на таких территориях. Кроме 
того, наносится ущерб окружающей 
природе.

Химические загрязнители могут 
вызывать острые отравления, хрони-
ческие болезни, а также оказывать 
канцерогенное и мутагенное дей-
ствие. Например, тяжелые металлы 
способны накапливаться в раститель-
ных и животных тканях, оказывая 
токсическое действие. Кроме тяжелых 
металлов, особо опасными загрязни-
телями являются хлордиоксины. Ис-
точниками загрязнения окружающей 
среды диоксинами являются побоч-
ные продукты целлюлозно-бумажной 
промышленности, отходы металлур-
гической промышленности, выхлоп-
ные газы двигателей внутреннего сго-
рания. Эти вещества очень токсичны 
для человека и животных даже при 
низких концентрациях и вызывают 
поражение печени, почек, иммунной 
системы. Атмосферный воздух явля-
ется самой важной жизнеобеспечива-
ющей природной средой и представ-
ляет собой смесь газов и аэрозолей 
приземного слоя атмосферы, сложив-
шуюся в ходе эволюции Земли, дея-
тельности человека и находящуюся за 
пределами жилых, производственных 
и иных помещений. Атмосферный 
воздух имеет неограниченную ем-
кость и играет роль наиболее подвиж-
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ного, химически агрессивного и все-
проницающего агента взаимодей-
ствия вблизи поверхности компонен-
тов биосферы, гидросферы и 
литосферы. [2,стр. 140-143]

В последние годы получены дан-
ные о существенной роли для сохра-
нения биосферы озонового слоя ат-
мосферы, поглощающего губитель-
ное для живых организмов ультра-
фиолетовое излучение Солнца и 
формирующего на высотах около 
40  км тепловой барьер, предохраня-
ющий охлаждение земной поверхно-
сти. Воздух жилищ и рабочих зон 
имеет большое значение из-за того, 
что человек проводит здесь значи-
тельную часть времени. Поэтому ох-
рана атмосферного воздуха и озоно-
вого слоя является наиболее приори-
тетной проблемой экологии и ей уде-
ляется пристальное внимание во 
всех развитых странах. Загрязненная 
приземная атмосфера вызывает рак 
легких, горла и кожи, расстройство 
центральной нервной системы, ал-
лергические и респираторные забо-
левания, дефекты у новорожденных 
и многие другие болезни, список ко-
торых определяется присутствующи-
ми, в воздухе загрязняющими веще-
ствами и их совместным воздействи-
ем на организм человека. Результаты 
специальных исследований, выпол-
ненных за рубежом, показали, что 
между здоровьем населения и каче-
ством атмосферного воздуха наблю-
дается тесная связь. Процессы и ис-
точники загрязнения приземной ат-
мосферы многочисленны и разноо-

бразны. По происхождению они 
подразделяются на антропогенные и 
природные. Среди антропогенных к 
наиболее опасным процессам отно-
сятся сгорание топлива и мусора, 
ядерные реакции при получении 
атомной энергии, испытаниях ядер-
ного оружия, металлургия и горячая 
металлообработка, различные хими-
ческие производства, в том числе 
переработка нефти и газа, угля. 
[3,стр. 210-212]

Цивилизация всего мира вступила 
на этап развития, где на первом ме-
сте – проблемы выживания и самосо-
хранения, как человечества, так и 
окружающей среды, и разумного при-
менения природных ресурсов. Дан-
ный этап формирования человече-
ства выявил задачи, активизирован-
ные умножением населения Земли, 
нерациональным использованием 
природных ресурсов. Такие возраже-
ния замедляют дальнейшее развитие 
научно-технического прогресса чело-
вечества. Поэтому важнейшее усло-
вие формирования человечества – бе-
режно относиться к природе.

Путей решения экологических 
проблем человечества предлагается 
довольно много. Но обычно все сво-
дится к тому, чтобы правильно утили-
зировать отходы производства и, во-
обще, перейти на более экологически 
чистые способы промышленности, 
использовать более чистое топливо, 
естественные системы выработки 
электроэнергии.

Лучшим решением подобной про-
блемы может стать отказ от использо-
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вания ядерной энергетики. Однако с 
учетом невозможности его осущест-
вления, отчасти помочь может своев-
ременное проведение дезактивацион-
ных работ, а также профилактические 
меры по предотвращению аварийных 
ситуаций.
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