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МиКроБиологичеСКаЯ БеЗоПаСноСТЬ СУФле

Проведены исследования по повышению микробиологической безопасности 
суфле новой рецептуры в процессе хранения по основным показателям: МАФАнМ, 
БГКП, наличие стафилококков, дрожжей и плесневых грибов. Кроме того, в пробах 
проверяли количество спорообразующих бактерий (СОБ), представители которых 
(В. cereus) небезопасны для потребителей. С целью создания провокационных условий, 
образцы суфле, корме регламентируемых температурных режимов, хранились при 
температуре на 10˚С выше от нормы. Отмечено соответствие исследуемых образ-
цов установленным нормативам. Исследовано динамику изменения уровня общей об-
семененности представленных образцов суфле при хранении влияние состава сахаров 
на микробиологическую безопасность сладостей новой рецептуры.

Ключевые слова/ Krewords: обсемененность/ microflora, суфле/ souffle, са-
харозаменители/ sugar substitutes

рынок кондитерских изделий активно развивается. Покупателей все чаще 
интересует не стоимость продукции, а наличие в составе продукта полезных для 
здоровья ингредиентов, также качество и безопасность употребляемых в пищу 
сладостей. Со всего разнообразия кондитерских изделий большой популярностью 
у потребителей пользуются пастильные изделия, в частности суфле. Его использу-
ют как самостоятельно, так и в составе различных конфет и тортов. для получения 
полезных свойств в рецептуру суфле включают различные альтернативные сахара, 
например, лактулозу, фруктозу, изомальт, мальтитол [1, с.3].

любые изменения компонентного состава сладостей влияют на микробио-
логическую стабильность продукта. одним из основных факторов влияющих на 
интенсивность микробиологической порчи кондитерских изделий является пока-
затель активности воды (аw). для суфле он составляет 0,65  – 0,95. При таких по-
казателях активности воды наблюдается рост плесневых грибов и осмофильных 
дрожжей в суфле [2, с.25]. Поэтому для безопасного употребления сладостей новой 
рецептуры необходимо провести микробиологические исследования безопасности 
продукта.

условия проведения эксперимента учитывались с принципом аггравации 
температур и возможностью нарушения технологических режимов хранения гото-
вой продукции.

для анализа показателей микробиологической безопасности суфле исполь-
зозовали 4  вида продукции с разным составом сахаров, а именно суфле с сахаро-
зой, с фруктозой, с сахарозой и лактулозой, с фруктозой и лактулозой с хранением 



7

Научные исследования современности
при температуре +6 ˚С и +17˚С.

в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01 показатель кМаФаМ суфле не дол-
жен превышать 1×104  коЕ/г, количество плесени и дрожжей  – не более 50  коЕ/г. 
Присутствие условно патогенных организмов (бГкП, Staphylococcus aureus) не до-
пускается в 0,1 г продукта. исследования проб проводили 1 раз в 3 дня [3, с.86].

анализ свежеизготовленных проб суфле показал, что первоначальная об-
семененность продукта невысокая (на 2  порядка ниже нормы), количество грибов 
и дрожжей соответствуют нормативам, а наличие бГкП и золотистого стафило-
кокка не обнаружено.

Микробиологические показатели суфле находились в пределах нормы в 
течение 30  дней хранения не зависимо от состава сахаров. При дальнейшем хра-
нении проб продукта наблюдалось стремительное увеличение количества микро-
организмов, особенно в пробах с сахарозой. количество грибов и дрожжей в суфле 
с сахарозой, а также сахарозой и лактулозой на тридцать шестой день хранения 
превышало норматив почти в 2 раза (90 коЕ/г при нормативе 50 коЕ/г ). лактуло-
за не усваивается микроорганизмами характерными для суфле, поэтому развитие 
микроорганизмов в изделиях с лактулозой происходит более медленно. Микро-
биологическая порча суфле с фруктозой происходит гораздо дольше, чем в сахаро-
зосодержащих пробах, поскольку доступность воды для микроорганизмов в фрук-
тозосодержащих сладостях имеет меньший показатель. Повышение температуры 
на 10˚С от регламента существенно не влияют на микрофлору суфле.

Микробиологический анализ суфле новой рецептуры показал, что на про-
тяжении тридцати дней хранения продукт, не зависимо от состава сахаров, безо-
пасный для употребления. При дальнейшем хранении в сахарозосодержащих про-
бах активно начинают развиватся дрожжи и плесневые грибы. внесение в состав 
лактулозы не ухудшает микробиологических показателей продукта, а повышение 
температуры хранения на 10˚С существенно не влияет на микробиологическую 
безопасность суфле.
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oN ThE QuESTIoN oF SElF-REPAIR oF oIl-CoNTAMINATED SoIlS 
oF ThE ChEChEN REPublIC

Keywords: aeration, biocenosis, pollution, soil ecosystems, restoration, self-
purification, transformation, filtering.
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рекультивация, самоочищение, трансформация, фильтрация.

The soil cover of the Chechen republic has a great diversity of species composition 
and the mosaic of territorial distribution of individual species and varieties of soils. This is 
due to the high differentiation of the parent rock , topography , climate, water conditions 
and hydrological age territory. over the past decade and a half for the Chechen republic is 
characterized by rapid deterioration of soils, including arable land and other agricultural 
land . The greatest harm to come from the oil pollution caused due to high wear and tear 
of the oil infrastructure (primarily oil pipelines and storage tanks ), as well as the low level 
of technical operation of the oil industry.

Due to intense oil production the local pollution with oil products as a result of 
overflow from the wells , and the alienation of land for oil sumps and water evaporator , 
where the accumulated salt selection micro components , including toxic . The total area of 
alienated land is about a thousand hectares. after the cessation of oil production that land 
re-cultivated and practically withdrawn from economic circulation . oil spilled on land or 
water , is transformed, the evaporation , absorption and filtration of the oil components 
on the surface of the soil or water. as a result of the formation of new chemical substances, 
disappear or change its structure those that were previously mixture called oil. all these 
transformations would be of interest only to basic science , if it were not there a danger of 
getting new air pollutants in drinking water by fish , to agricultural plants and from there 
through the grass into milk and to man. The rate of recovery of ecosystem components 
oiled soil well below the speed of the transformation of the oil in the soil . There has 
been closed by the time the aftereffect . Duration of natural recovery of disturbed soil 
ecosystems due to the fact that the action of such a heterogeneous factors such as oil, 
can not be unique . it applies to all components have been subjected to environmental 
pollution [1].

particularly strong land contaminated by oil and oil products in the areas of 
saturated objects of extraction and processing, as well as in areas of pipeline accidents 
. on the territory of the district of Grozny сondo from years of accidental leakage of 
technological communication and storage of oil and petrochemical companies in the 
vadose zone and groundwater horizon, there were about 1  million tons of petroleum 
products , mainly kerosene and naphtha fractions , which led to the formation of a dirt oil 
layer with the top floating layer of oil up to 12 m . [2].
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The main sources of petroleum products in the soil of the Chechen republic 

were accidental leakage of oil industry : wells, pipelines , pits , sumps , etc. Despite the 
diversity of the impact of these facilities on the environment , there are two main areas: 
1 ) the mechanical destruction of landscapes, work-related transportation, drilling 
rigs , earth moving equipment , etc. , and 2) the geochemical transformation with 
subsequent destruction of natural systems at reset them geochemically active substances. 
Environmental consequences of oil falling into the environment depends on its component 
composition , the presence in it of satellites , the high mobility and the ability of various 
media to keep pollution for a long time .

in large scale industrial enterprises conducted emissions without treatment and 
harmful gaseous compounds , including toxic . only in 1990  their number amounted 
to 238  thousand tons crude emissions of different compounds contribute to soil 
contamination . There is in excess of regulatory entering into the soil pesticides over large 
areas noted their high content in the soil [ 2,3].

in a Chechen oil reservoirs occur at shallow depths , so often has a fountain or 
oil seeps to the surface of the soil , leading to pollution. There are pockets where the soil 
is saturated with oil. known cases of « mining « low-grade fuel from wells .

The emergence of unauthorized private oil refining plants transferred to the 
artisanal level , made   it impossible to carry out deep processing , forced to drain waste 
products to the relief , contaminating soil , waterways.

one quarter of the depth of penetration of oil into the soil over 2  meters, and 
the water pressure to a depth of 250  meters have exceedances for petroleum products 
15 times. The concentration of oil in the soil for more than 15 % of the territory exceeds 
normal in 10 or more times , up to 40 % of agricultural land contaminated by uncontrolled 
pesticides applied to the level of 20-24 permissible limits.

Significant contamination of soil , as noted above , takes place in areas of 
uncontrolled artisanal refinery , accompanied by the release of waste heavy oil on the 
ground. in these areas, the depth of penetration into the soil oil reaches more than 2 m, 
and their concentration is maximized and the background value exceeds 10  times or 
more. repeated land pollution occur during the construction of new wells or refurbishing 
old ones.

For the convenience of development activities for the remediation of land 
contaminated by oil, the classification of land according to their degree of contamination 
of oil and products of its processing . For heavily contaminated land includes lands , the 
oil content in the soil profile in excess of 20 kg / sq . m, mildly contaminated soil – less 
than 8 kg / sq . m, soiled land occupies an intermediate position between low and highly 
contaminated lands , that is, contain oil in an amount of from 8 to 20 kg / sq . m [4 ] .

The problem of remediation of land contaminated with oil products often 
hampered by extremely high levels of contamination , preventing oxidizing of bacteria and 
the natural self-purification . in this regard, in each situation , depending on the size and 
nature of the distribution of pollution remediation technology produces optimal rocks 
and prisoners in their groundwater. The optimum temperature for the decomposition 
of crude oil and petroleum products in the soil is 20-37 ° C. For the territory of the 
Chechen republic, where the main oil fields , the average surface temperature of the bare 
soil reach values   of 40-45 ° C. Duration of the period with daytime temperatures above 
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20 ° C is 45  days. period with negative temperatures is small and is 30  days. These data 
suggest that the thermal regime of the study area is very favorable for the expansion of 
petroleum products. The limiting factor is the climatic moisture availability . The area is 
located in the arid conditions , dampening factor is 0.45 and the rainfall does not exceed 
300-400 mm per year [5 ] .

overcoming the shortage of moisture and maintain a favorable water regime of 
the soil can be achieved by watering it . but use regular watering during remediation of 
such a large array of contaminated land is not currently possible . restoration of polluted 
lands – a multi-stage process , each stage of which corresponds to a particular sequence 
of natural geochemical and biological degradation of the soil received by petroleum 
hydrocarbons . recovery and self-cleaning of soil ecosystems , contaminated by oil and oil 
products – the step-wise process of biogeochemical transformation of pollutants , coupled 
with the staging process of recovery biocenosis. For different natural zones duration of 
individual stages of these processes is different, which is mainly due to climatic conditions 
. an important role is also played by the oil composition , the presence of associated initial 
concentration of salts and contaminants. Most researchers isolated the process of self-
purification of contaminated soils three stages : in the first place mainly physico -chemical 
processes of transformation of petroleum hydrocarbons , in the second stage they are 
active process of degradation by microbial action , and the third stage is defined as 
phytomeliorative .terms of natural recovery of contaminated soil significantly increases 
the burning of spilled oil , burned at sites found to contain carcinogenic substances formed 
during pyrolysis processes. Even after 20  years, the concentration of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in the soil surface than the background level [ 6].

  Mechanisms of natural purification of soil ecosystems of oil have stage nature . 
Each of the selected stages correspond to a certain amount and structural characteristics of 
residual oil , which accounts for a specific biogeochemical conditions in the system under 
study . Suggested by the very nature of biological natural way to restore sites contaminated 
with petroleum hydrocarbons , although the in vivo conditions, it takes a long time and is 
dependent on climatic conditions , soil type and severity of the pollution .

Given the favorable soil and climatic conditions, the properties of the oil , the 
appointment of reclaimed land , and, finally , the complexity of the economic situation 
does not allow the application is currently expensive biotechnology, the main method 
of remediation to prevent the inflow of petroleum contaminated soils to groundwater 
should be considered as the use of natural soil restoration method.

The rate of recovery of ecosystem components oiled soil well below the speed of 
the transformation of the oil in the soil . There has been closed by the time the aftereffect 
. The speedy elimination of oil pollution , methods focused on self-purification of soil will 
not result. Duration of natural recovery of disturbed soil ecosystems due to the fact that 
the action of such a heterogeneous factors such as oil, can not be unique . it applies to all 
components have been subjected to environmental pollution.
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Geographic position have a major impact on the climatic conditions of Grozny. 
At night, actively manifest themselves winds Western (23%) and East (18%) areas. In the 
morning hours the activity of westerly winds increased (26%), and Eastern – a few drops 
(14%). In the middle of the day, on the contrary, activation of easterly winds (29%) and 
even more they increase their frequency in the evening (37%). Westerly winds reduce their 
rates to 12%. Calm situation is characteristic for the night hours (66%). In the middle of the 
day it drops three times (22%).

Smoke, fumes and other harmful effects on air pollution deliver a lot of trouble. 
The most important of them – this is a negative impact on human health.

During the combustion of any organic garbage (waste) at a sufficiently high tem-
perature and sufficient oxygen must be formed: water vapor, carbon dioxide, oxides of 
nitrogen. These wastes are burned completely in the flames of the fire at more than 1100 de-
grees Celsius.

However, in vivo incineration, it is smoldering in the fire, with the most “accept-
able” for the formation of dioxins temperature of 850-900 degrees Celsius. Burned garbage 
and smokes with insufficient oxygen, releasing into the atmosphere a lot of dangerous sub-
stances for human health.

The main component of the combustion smoke is carbon monoxide or carbon 
monoxide (CO). As you know carbon monoxide is extremely reactive and dangerous to hu-
man connection. It is very easy binding to hemoglobin in the blood, blocking the delivery 
of oxygen to the tissues, which occurs as a result of poisoning. The smaller the particle, the 
faster it gets into the lungs.

The most harmful smoke is a fire, when it fall PVC waste – is waste plastics, lino-
leum, leather, braided electric cable, plastic toys, packaging, greenhouse film, etc.

Concentrations of contaminants in the air are transferred, dispersed and deposited 
on the surface of the soil, open water, thereby dissolving in them, have a negative impact. 
Ultimately, the air pollution has a detrimental impact on the living and non-living world of 
the Earth.

The introduction of non-waste technology, elimination or reduction of harmful 
substances, are the main areas in the fight against air pollution.

On the issue of air cleanliness in the world of organized societies and foun-
dations, convened scientific forums and conferences, thousands of doctors, chemists, 
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physicists, economists and engineers are working to resolve the problem of purity of 
the surrounding air.

The existing street and road network does not meet the demands of an ever-in-
creasing level of car ownership and can not cope with the ever-increasing traffic. By reduc-
ing the speed of vehicles on the city roads, the occurrence of congestion and in terms of car 
engines with high stress level dramatically increases air pollution. To understand the seri-
ousness of the problem of air pollution by road present data. It is estimated that one car for 
1,000 km uses as much oxygen as necessary for the person for the year. A day can throw the 
car into the atmosphere of 15-20 kg of exhaust gases, which include those carbon monoxide 
or carbon monoxide and carcinogens.

It is also known that the content of carbon dioxide in the atmosphere varies de-
pending on the season. Studies have shown that the highest peak of carbon monoxide in 
the air falls on the winter, and in summer its content less. Ability to self-cleaning air carbon 
monoxide due differently [2].

To study the response of woody vegetation on environmental pollution in Grozny 
have been allocated plots to wood plantations, among which there is also this type. Using a 
large number of morphological and anatomical parameters sheet, investigated the influence 
of anthropogenic factors (industrial and traffic pollution in the atmosphere) on the different 
types and forms of life of trees and shrubs in the city of Grozny.

For a correct understanding of the mechanisms of adaptation of woody plants to 
the conditions of industrial research environment requires the leaves of different life forms 
of woody plants. This allows you to uncover the mechanisms of adaptation to evaluate the 
nature and extent of the influence of polluted environment on individual structural elements, 
tissues and organs of plants, to determine the basis gas resistance, which can be taken into 
account when creating a green space that can grow in harsh conditions of anthropogenic 
pollution.

The assimilation of bodies that have widely developed surface exchange with the 
ambient air is taken from the air and precipitated the largest number of air pollutants and, 
accordingly, are stronger than others of the changes and damage. Consequently, the toxic-
ity of atmospheric pollutants to plants is determined primarily by their effect on the leaf 
machine.

Effect of pollutants affects in the wilting and leaf roll, increasing the density of 
venation, changing the form of the leaf blade. The uniformity of the display outward signs 
of leaf damage may be the result of oxidative degradation of membranes, leading to meta-
bolic disorders.

Under natural conditions, chemical composition, concentration and duration 
of the admission of harmful gases from the air into the leaves are quite variable and 
stretched out over time, which is reflected in the sequence of violations of the structure 
of leaf tissue. First, the cuticle, and then successively epidermal cells and stomata, 
spongy parenchyma, phloem and xylem parenchyma columnar, under the influence of 
smog in the first cell structure is the destruction of chloroplasts and scattering grains 
in the cytoplasm, then plasmolysis and then dehydration and mummification. Reducing 
the size of the cells lining the respiratory cavity creates unimpeded penetration of gas 
to the tissues located deeper. The number of simultaneously damaged cells in the leaf 
is determined by the concentration of the toxicant and the time of its action. When gas-
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sing fluorine and its penetration into the leaves through open stomata gap affected first 
spongy parenchyma cells and epidermal layer containing the stomata, then columnar 
parenchyma and the last remaining layers of fabric.

Penetrated into sheet chlorine or sulfur dioxide as well as failed, primarily infect 
the cells lining the respiratory cavity. Therefore, when a high concentration of toxic gas si-
multaneously damaged by the more spongy parenchyma cells, the greater its friability. [3]

Damage to cells and tissues occurs in a certain sequence. An indication of the 
initial defeat of the cytoplasm of cells is phytotoxicants concentration of chloroplasts in 
those parts of the cell membrane, which penetrated the gas or acid. Here chloroplasts swell 
and approaching grouped together, as it were teaming up in a ball of increasing sizes. Fol-
lowing the agglutination of chloroplasts begins plasmolysis cytoplasm and destruction of 
pigmented plastids. Along with the contents of the chloroplast membranes rupture splits 
into separate facets, which are scattered throughout the cytoplasm. Simultaneously with 
the start of the protoplast plasmolytic deformed (macerating) cell membrane and the cell 
shrinks considerably.

Such a sequence of tissue damage characteristic leaf stomata are located on the 
underside. In the presence of stomata on both sides of the fabric are destroyed in the direc-
tion of the middle layers of cells. As the number of dying cells, dehydrating them and the 
accompanying reduction in the volume, decreases the thickness of the individual leaf tissue 
as a whole. The thickness of the damaged tissue and gas whole sheet is reduced by 15 – 31% 
compared with the same portion of an intact lamina. [4]

The largest dimensional changes observed in palisade tissue, the cells of which 
extend in the direction of the cross section of the sheet. The sites located at the top, on the 
periphery or in the middle of the leaf between the veins are damaged more than others. Even 
in the case of an almost total loss of the entire lamina remain intact narrow strips along the 
conducting vessels.

Uneven-aged leaves of the same plant to vary in sensitivity to atmospheric 
pollutants. The highest degree of damage noted on the leaves, completely stopped 
growing, differentiation of tissues and assimilating with the greatest intensity. Growing 
leaves were damaged only the tops, and formed – the base and edges. The main cause 
of unequal stability of leaves of different ages, is the changing leaves and the ability of 
some of their land to neutralize incoming toxicant in them, which is caused by different 
intensities under these metabolic processes, as well as the rate of gas exchange with the 
environment.

Significant changes but not to the same extent occurred in intracellular organelles. 
Chloroplasts increased in size, the membranes were swollen, peeling and torn in places. 
Matrix has become more coarse and sometimes considerably enlightened, the number and 
size of plastoglobules. As a result of violations of granular-mesh structure of chloroplasts 
formed extensive vakuosomy.

Similar changes are taking place in the mitochondria: first swell the membrane 
matrix is   then bleached finally destroyed organelles and membranes lose their integrity. 
Weaker disrupted the structure of nuclei. However, in severe cases the cells and they cel-
ebrated homogenization of chromatin material. A characteristic feature is the formation of 
the affected cells in it a large or a large number of small vacuoles, which are completely 
absent in non-infected leaves of the same age.
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КоМПлеКСнаЯ очиСТКа неФТеСоДержаЩиХ СТочнЫХ ВоД

Международной конвенцией по предотвращению загрязнения моря с су-
дов (1973 г.) запрещен сброс в открытое море и в прибрежной полосе любых сточ-
ных вод, загрязненных нефтепродуктами. они должны быть очищены с помощью 
бортовых очистных устройств или сданы на береговые очистные сооружения пор-
та или терминала.

на основании опыта эксплуатации танкерного флота количество балласт-
ных вод обычно составляет 40-50% от грузоподъемности судна для танкеров с дед-
вейтом до 50  тыс. т и 25-30% — для танкеров с дедвейтом до 250  тыс. т. Подача 
балластных вод в приемные резервуары очистной станции осуществляется, как 
правило, грузовыми насосами танкеров. Содержание нефтепродуктов в балласт-
ных водах может достигать 5000 мг/л, взвешенных веществ — до 250 мг/л. Причем 
при выкачке из танкера концентрация нефти в балластной воде колеблется доволь-
но значительно — от 7000 до 300 мг/л.

льяльные воды образуются в льялах (осадочной части судна), куда по-
ступают утечки воды, топлива и масел из трубопроводов и механизмов судна. Со-
держание нефтепродуктов в этих водах составляет 1000-4000 мг/л, взвешенных ве-
ществ — 200-600 мг/л.

Значительное количество нефтепродуктов содержится в ливневых водах, 
отводимых с территорий нефтяных портов, терминалов и баз. на этих объектах 
количество и качество образующихся нефтесодержащих сточных вод зависит от 
многих условий, в том числе от интенсивности дождей, длительности периода сне-
готаяния, системы канализации, состояния оборудования, грунта, наличия систем 
водосбора и др. в этих условиях количество сточных вод определяется в каждом 
конкретном случае. характеристика стоков, образующихся при эксплуатации не-
фтяных терминалов, портов и баз, представлена в табл.1.

учитывая условия транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, 
многие организации, осуществляющие эти операции, располагаются вне населен-
ных пунктов. для обезвреживания образующихся стоков на различных объектах 
применяются очистные сооружения, которые должны удовлетворять современ-
ным требованиям.

на основании исходных данных о составе сточных вод, а также с учетом 
требований к качеству очистки воды специалистами ФГуП «нии водГЕо» раз-
работана и реализована комплексная технологическая схема очистки сточных вод 
нефтебаз, нефтетерминалов и портов, представленная ниже.

Технология очистки сточных вод включает в себя блоки физико-механиче-
ской и физико-химической очистки, глубокой очистки воды, сбора и утилизации 
нефтепродуктов, а также сбора, уплотнения и обезвоживания осадка. в качестве 
оборудования используются следующие сооружения: усреднители-отстойники,          
нефтеотделители, трехфазные сепараторы, комбинированные отстойники и
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 флотаторы с применением реагентов, самопромывающиеся фильтры непрерывного 
действия с кварцевой и угольной загрузкой, сорбционные фильтры, реагентное хо-
зяйство, установка по обезвоживанию осадка.

в представленной схеме очистки нефтесодержащих сточных вод применя-
ются новые конструкции сооружений. некоторые из них, такие как комбинирован-
ные отстойники, флотаторы, нефтеотделители, эксплуатируются в течение послед-
них 5-10 лет и показали высокую результативность. С помощью комбинированных 
сооружений достигается высокая степень очистки от присутствующих в нефтесодер-
жащих сточных водах взвешенных веществ, тяжелых металлов, сульфидов, масел, 
фенолов, аммонийного азота, фосфатов, Пав, взвешенных и растворенных органи-
ческих веществ.

на стадии физико-химической очистки воды используется широкий ас-
сортимент вспомогательных материалов: коагулянты, флокулянты, сорбенты, с по-
мощью которых повышается эффективность работы отдельных сооружений.

комбинированные сооружения позволяют обеспечить оптимальные усло-
вия протекания различных процессов очистки воды, повысить надежность работы и 
технико-экономические показатели сооружений, улучшить условия управления тех-
нологическим процессом, сократить площадь размещения водоочистной станции.

в настоящее время такие сооружения, обеспечивающие стабильно высо-
кий урожай.

высокая эффективность работы отдельных сооружений достигается за 
счет подбора в каждом конкретном случае технологических параметров очистки и 
типа применяемых реагентов.

Таблица 1. Характеристика сточных вод, образующихся при эксплуатации нефтяных 
терминалов, портов и баз соответствующих требованиям по степени очистки воды для 
сброса их в рыбохозяйственный водоем.

Показатели
Сточные воды

балластные льяльные
промливне-
вые

хозбытовые

рН 7,05-8,7 7,0-8,5 6,0-7,5 7,2-8,7

ХПК, мг/дм3 450-1550 1550-2050 550-2550 45-360

БПКп, мг/дм3 - - - 25-250

Нефтепродукты, мг/дм3 560-2070 1070-7000 15-105 1,2-49,0

Взвешенные вещества, мг/дм3 110-260 145-610 20-1000 25-205

Железо, мг/дм3 10 3 К 5 0,1-10

СПАВ, мг/дм3 15 - до 5 0,1-1

Фосфаты по Р, мг/дм3 - - - 4-6

Азот аммонийный, мг/дм3 - - - 15-26
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ХПК, мг/дм3 150-400 30-52 25-37 10 10

Нефтепродукты, мг/
дм3 11-100 0,2-1,2 0,1-0,58 0,008-0,05 0,006-0,02

Взвешенные веще-
ства, мг/дм3 10-5 3-7 2-3,5 2 2

Железо, мг/дм3 0,62-4,5 0,3-1,15 0,1-0,45 0,1-0,2 0,01-0,05

Остаточный алюми-
ний, мг/дм3 - - - 0 0
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СПожиВаннЯ КорМУ Та ПереТраВніСТЬ ПожиВниХ речоВин 
У ПереПеліВ За ВиКориСТаннЯ КоМБіКорМіВ іЗ ріЗниМ ВМіСТоМ 

ПроТеїнУ

У статті розглянуті питання впливу згодовування комбікормів з різними 
рівнями сирого протеїну (16-24 %) на споживання корму та перетравність поживних 
речовин у дорослих перепелів породи фараон. Встановлено нелінійний характер вплив 
рівнів протеїнового живлення на споживання корму. Максимальне споживання корму 
спостерігається за вмісту протеїну в кормі 16 та 20 %. Доведено, що перетравність 
протеїну, жиру та БЕР знаходиться у прямій залежності із вмістом протеїну в 
кормі.

Ключові слова: перепели, фараон, сирий протеїн, споживання корму, 
перетравність.

В статье рассмотрены вопросы влияния скармливания комбикормов с раз-
ными уровнями сырого протеина (16-24 %) на потребление корма и переваримость 
питательных веществ у взрослых перепелов породы фараон. Установлено нелиней-
ный характер влияния уровней протеинового питания на потребление корма. Мак-
симальное потребление корма наблюдается при содержании протеина в корме 16 и 20 
%. Доказано, что переваримость протеина, жира и БЭВ находится в прямой зависи-
мости от содержания протеина в корме.

Ключевые слова: перепела, фараон, сырой протеин, потребление корма, 
переваримость.

The article examined the impact of feed consumption with varying levels of crude 
protein (16-24 %) on feed intake and digestibility of nutrients in adult quail breed Pharaoh. 
Found non-linear effects on levels of protein supply feed intake. Maximum feed intake observed 
for the protein content in feed 16 and 20 %. Proved that the digestibility of protein, fat and nFe 
is in direct dependence of protein in feed.

Keywords: quail, pharaoh, crude protein, feed intake, digestibility.

вступ. одними із найважливіших параметрів оцінки повноцінності годівлі 
птиці є рівні споживання корму та перетравність поживних речовин, які визнача-
ють інтенсивність надходження поживних речовин до організму, а отже й ступінь 
реалізації генетичного потенціалу продуктивності. Слід зауважити, що ці обид-
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ва параметри є результатом складної взаємодії багатьох факторів, у тому числі 
фізіологічних, регуляторних систем та норм, що забезпечують життєві функції 
птиці, стійкість до захворювань тощо.

Механізми, що регулюють споживання корму, описані у положеннях окремих 
теорій, які ґрунтуються на глікостатичному, термостатичному, фізико-механічному 
(розтягнення травного каналу), біохімічному (обмін амінокислот та споживання 
білка) та ліпостатичному контролі [1]. Молекулярною основою для системи регуляції 
споживання корму є гени, що кодують синтез ключових сполук, таких як гормони, 
нейропептиди, ферменти, транскрипційні фактори, транспортні білки однак на да-
ний час ще немає повного розуміння цієї регуляції у птиці, що спрямовує фахівців 
на розробку досліджень з вивчення впливу різноманітних кормових і гормональних 
факторів на експресію генів, пов’язаних із регуляцією споживання корму [2]. не випад-
ково, що різноманітність факторів, що впливають на споживання корму й відповідно 
перетравність поживних речовин (кормовий стрес, нестача води, підвищена кислотність 
і токсичність корму, відсутність кормів тваринного походження, жирових добавок, 
низький рівень протеїну, застосування лікарських засобів, параметри мікроклімату 
тощо) та недостатнє їх вивчення у годівлі птиці м’ясного напряму продуктивності, 
зробили цей напрям досліджень одним із основних і актуальних.

аналіз публікацій свідчить, що більшість досліджень проводяться на кур-
ках або бройлерах [3, 4]. Поодинокі дослідження щодо вивчення споживання корму 
та перетравності поживних речовин у японських перепелів висвітлюють питання 
використання добавок в умовах теплового стресу [5] або засвоєння амінокислот 
[6]. Таким чином, огляд інформаційних джерел доводить актуальність обраного на-
пряму дослідження у зв’язку з наявністю невирішених питань: обмеженістю вив-
чення лише перепелів яєчних порід, відсутністю даних про динаміку споживання 
корму, змін у використанні поживних речовин упродовж продуктивного циклу та 
впливу на неї повноцінності годівлі перепелів м’ясного напряму продуктивності.

Мета досліджень  – вивчення вікових змін у споживанні корму та 
перетравності поживних речовин під впливом різного протеїнового живлення до-
рослих перепелів м’ясного напряму продуктивності.

Матеріал та методи досліджень. Матеріалом для науково-господарського 
досліду були перепели породи фараон. дослід проводився за методом груп в умо-
вах проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок нубіП україни. 
відповідно до схеми досліду (табл. 1) у віці 47 діб відбирали 150 перепелів, з яких за 
принципом груп-аналогів сформували 5 груп – контрольну і 4 дослідні, по 30 голів 

Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду

Група
Поголів’я 
перепелів, гол.

Період досліду

зрівняльний (14 діб) основний (6 міс.)
1 – контрольна 30

ОР (ОЕ – 1,34 МДж, сирий 
протеїн – 20%, лізин – 1,70%, 
метіонін – 0,55%)

СП – 20%

Дослідні: 2 30 СП – 16%

 3 30 СП – 18%

 4 30 СП – 22%

 5 30 СП – 24%
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(25  самок і 5  самців) у кожній. Піддослідне поголів’я утримували у шестиярусній 
клітковій батареї відповідно до існуючих нормативів.

Перепели всіх груп отримували розсипні повнораціонні комбікорми, 
складені за спеціальними рецептурами, що забезпечували відмінності у вмісті сиро-
го протеїну та однаковість у вмісті обмінної енергії, лізину, метіоніну, мінеральних 

Таблиця 2. 
Рецептура комбікормів з різними рівнями протеїну

Показник
Група

1 2 3 4 5
Склад комбікорму, %
Кукурудза 57,598 48,666 57,370 7,470 34,674
Пшениця - 24,680 9,376 53,586 15,782
Макуха соєва СП38 6,526 - 5,696 2,764 13,880
Шрот соняшниковий СП35 5,000 - - - -
Олія соняшникова 5,000 4,000 4,000 5,000 5,000
Дріжджі кормові СП49 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000
Глютен кукурудзяний 5,000 - - 6,000 6,000
Рибне борошно СП65 6,928 8,394 10,000 10,000 10,000
Крейда 7,038 6,988 6,810 6,904 6,756
Сіль кухонна 0,170 0,132 0,090 0,068 0,070
Монокальційфосфат 1,260 1,340 1,176 0,924 0,910
Мінеральна суміш 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074
Вітамінна суміш 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054
Лізин 1,042 1,214 0,984 0,884 0,620
Метіонін 0,128 0,226 0,180 0,082 0,048
Холін-хлорид 0,122 0,172 0,130 0,130 0,072
Ладозим Респект 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
Локсідан ЦФ 26391 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Вміст у 100 г комбікорму
Обмінна енергія, МДж 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
Сирий протеїн, % 20 16 18 22 24
Сирий жир, % 8,5 7,0 7,6 7,6 8,7
Сира клітковина, % 2,9 1,9 2,1 1,8 2,2
Кальцій, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Фосфор загальний, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Натрій, % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Лізин, % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Метіонін, % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Вітамін А, МО 1620 1620 1620 1620 1620
Вітамін D3, МО 324 324 324 324 324
Вітамін В1, мг 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Цинк, мг 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
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елементів та вітамінів (табл. 2).
Протягом зрівняльного періоду тривалістю 14  днів у перепели всіх груп 

споживали комбікорм контрольної групи. основний період тривав 6 місяців, упро-
довж якого були проведені дві серії фізіологічних дослідів з вивчення перетравності 
поживних речовин. для чого з кожної групи за принципом аналогів відбирали по 
три перепілки-несучки у 90- та 202-добовому віці.

досліди проводилися індивідуальним методом [7], тривалість підготовчого 
періоду становила 3  дні, облікового  – 5. Зоотехнічний аналіз зразків здійснювався 
за загальноприйнятими методиками [8].

Споживання комбікорму дорослими перепілками всіх груп обліковували 
щоденно та за кожен місяць яйцекладки і за весь період досліду.

біометричну обробку даних здійснювали за допомогою програмного за-
безпечення MS Excel з використанням вбудованих статистичних функцій.

З метою вивчення статистичного зв’язку між явищами використовували 
непараметричний метод  – розрахунок коефіцієнту рангової кореляції Спірмена за 
формулою:

де ∑ 2d  – сума квадратів різниць рангів, а n – кількість парних спостережень.
результати досліджень. розрахунками було доведено, що рівні протеїнового 

живлення перепелів позначаються на величині споживання корму (рис. 1). Зокре-
ма, у перепелів 1-ї та 2-ї груп спостерігалися максимальні рівні споживання корм, 
що були відповідно на 28,6  й 29,9 % (р<0,05) вищими порівняно з 3-ю групою та 
на 19,7 й 20,8 % (р<0,05) – порівняно з 4-ю групою. Збільшення вмісту протеїну від 

,
)1(

6
1 2

2

−
−= ∑

nn
d

r

y = 2,9358x4 - 36,415x3 + 156,53x2 - 270,43x + 198,2
R2 = 1

0

10

20

30

40

50

60

16 18 20 22 24

Вміст протеїну в кормі (х), %

С
ер

ед
нь

од
об

ов
е 

сп
ож

ив
ан

ня
 к

ор
му

 (y
), 

г 
на

 г
ол

ов
у

Рис. 1. Динаміка споживання корму у перепелів
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16 до 18 % супроводжувалося вірогідним (р<0,05) зниженням величини споживан-
ня корму на 23 %.

встановлено, що залежність між рівнями протеїнового живлення та 
рівнями споживання корму, як видно з рис. 2, має нелінійний характер й описується 
поліноміальною кривою із коефіцієнтом достовірності апроксимації (r2) 1.

одночасно, кореляційний аналіз показав, що між цими явищами існує 
помірний зворотній зв’язок (rs = – 0,44, p<0,05). вік птиці також впливає на спожи-
вання корму, зв’язок між ними також помірний і зворотній (rs = – 0,37, p<0,05).

одержані залежності можна використати за розробки економічних про-
грам годівлі дорослих перепелів, зважаючи на ефект деякого збільшення споживан-
ня корму за зниження вмісту сирого протеїну та нелінійній характер цього явища.

результати фізіологічних дослідів з вивчення перетравності поживних ре-
човин у перепілок (табл. 3) дали змогу виявити характер їх змін як під впливом 
різних рівнів протеїну та енерго-протеїнового відношення в комбікормах, так і зва-
жаючи на вік птиці.

встановлено, що у перепілок 13-тижневого віку, залежно від рівнів їх 
протеїнового живлення, передусім, змінюється перетравність протеїну та жиру. 
Зокрема, за перетравністю протеїну перепели 3-ї групи вірогідно (р<0,05) поступа-
лися всім іншим групам на 3,2-4,9 %. найвищими перетравність протеїну та жиру 
були у перепелів 4-ї та 5-ї групи, хоч різниця із перетравністю поживних речо-
вин у перепелів 1-ї і 2-ї груп була несуттєвою. у перепелиць 29-тижневого віку 
зберігалися аналогічні тенденції, хоча вірогідна різниця була зафіксована лише за 
перетравністю жиру у 5-й групі порівняно з контролем.

аналіз кореляційного зв’язку між вмістом протеїну в кормі та перетравністю 
поживних речовин, не дивлячись на відсутність статистичної значущості коефіцієнту 
рангової кореляції (rs), вказує на наявність помірного зв’язку з перетравністю 
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протеїну (rs = 0,35) та жиру (rs = 0,31), зворотнього характер зв’язку – з перетравністю 
клітковини (rs = – 0,46), помітного зв’язку – з перетравністю бЕр (rs = 0,51). вплив 
енерго-протеїнового відношення у кормі на перетравність поживних речовин має 
помірний характер. Зв’язок є зворотнім для перетравності протеїну (rs =  – 0,38), 
жиру (rs =  – 0,33) і клітковини (rs =  – 0,46) та прямим  – для перетравності бЕр 
(rs = 0,35). встановлено, що поряд з впливом основного досліджуваного факто-
ру, перетравність помітно змінюється й залежно від віку перепелів. Так, харак-
тер цього зв’язку з перетравністю протеїну помітний і має зворотній характер  
(rs =  – 0,54; р>0,1); з перетравністю жиру та клітковини  – помірний (відповідно  – 
0,48 та – 0,45; р>0,1), а бЕр – слабкий (rs = 0,18).

Висновки
використання комбікормів із різним вмістом сирого протеїну помітним чи-

ном позначається на споживанні кормів та перетравності поживних речовин. вплив 
рівнів протеїнового живлення на споживання корму описується поліноміальною 
кривою й характеризується зворотньою залежністю (rs =  – 0,44, p<0,05). Макси-
мальне споживання корму спостерігається за вмісту протеїну в кормі 16  та 20 %. 
Перетравність протеїну, жиру та бЕр знаходиться у прямій залежності із вмістом 
протеїну в кормі.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці програм годівлі 
із оптимальним поєднанням вмісту протеїну в кормі з величиною його споживан-
ня та несучості, а також доцільності використання певних кормових добавок.
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нині вирощування сільськогосподарської птиці, базується переважно на 
високому генетичному потенціалі та застосуванні повноцінної годівлі. однією з ви-
соко рентабельних галузей птахівництва особливе місце займає перепелівництво. 
на сьогодні виробництво комбікормів для перепелів мало досліджено, адже вони 
за поживністю та вмісту біологічно-активних речовин не завжди відповідають 
обґрунтованим потребам птиці [1].

важливе значення у раціоні птиці відіграє вітамінний склад кормів. розро-
бляючи норми вітамінного живлення птиці, дослідники орієнтуються на біологічну 
роль вітаміну та доступність.

особливе місце у годівлі займає вітамін а. він бере участь у 
регуляції білкового, жирового, фосфорного та інших видів обміну. вітамін 
а обумовлює нормальний ріст та розвиток молодняку, розмноження і 
продуктивність сільськогосподарської птиці. крім того регулює розвитк 
кісткової та нервової системи, підвищує імунітет організму. При нестачі 
вітаміну а у більшості тварин розвивається анемія і серцево-судинні пору-
шення, що супроводжується спочатку блідістю, а потім посинінням гребінця. 
Перебіг процесів обміну речовин відображають біохімічні та морфологічні 
показники крові [2, 3].

Таким чином, метою даного дослідження було вивчити вплив вітаміну а на 
продуктивність та гематологічні показники перепелів.

Матеріал та завдання досліджень. Експеримент провадився в умовах ФоП 
«кравчук в. П.» с. бохоники вінницького району. дослідження провадили згідно з 
методиками їх постановки за методом груп-аналогів [4].
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дослід тривав протягом 127 діб (табл. 1).
Перепілок утримували у групових клітках з дотриманням зоогігієнічних 

вимог. контрольній групі згодовували основний раціон (ор)  – повнораціонний 
комбікорм. дослідним групам додатково до повнораціонного комбікорму вводили 
вітамін а у кількості 20% понад норми у рідкому вигляді.

біометричну обробку даних здійснювали на ПЕоМ за М. о. Плохінським 
[5. результати середніх значень вважали статистично вірогідними при *р < 0,05; **р 
< 0,01; ***р < 0,001.

результати досліджень. За дії вітамінної добавки у перепілок збільшується 
валовий збір на 8,1% відносно контрольної групи (рис. 1).

використання досліджуваної добавки у раціоні перепілок сприяє 
підвищенню інтенсивності несучості на 2,2%, хоча достовірної різниці з контролем 
не встановлено.

Застосування досліджуваної добавки у годівлі перепілок позитивно 
впиває на гематологіні показники птиці. Так, за дії додаткового уведення вітаміну а 
спостерігається підвищення рівня гемоглобіну у 2-й дослідній групі на 5,9%, однак 
вірогідної різниці з контролем не встановлено.

Таблиця 1 
Схема досліду

Група
Кількість тварин 
у групі, гол.

Тривалість 
періоду, діб

Особливості годівлі

1–контрольна 20 120 ОР (повнораціонний комбікорм)

2 – дослідна 20 120 ОР + 20% вітаміну А понад норми

Рис. 1 Валовий збір яєць у перепілок за період досліду
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водночас під впливом кормової добавки відзначається тенденція до 
збільшення кількості еритроцитів на 12,0% відносно контрольної групи.

Під час досліджень визначали біохімічні показники крові перепелів під 
впливом вітаміну а (табл. 3).

За дії кормової добавки зменшується вміст загального білку, однак 
вірогідної різниці з контролем не виявлено.

За використання досліджуваної добавки відзначається тенденція до 
підвищення рівня глюкози на 4,0% порівняно з контролем.

використання у годівлі перепілок досліджуваної дози вітаміну а збільшує 
вміст аланін та аспартатамінотрасфераз (алаТ та асаТ) відповідно в 3  рази та на 
3,1% порівняно з контролем.

уведення до комбікорму вітаміну а підвищує рівень холестеролу на 34,2%, 
тригліцеридів на 8,3% та креатиніну на 27,2% проте, достовірної різниці з контролем 
не виявлено.

кількісне співвідношення різних видів лейкоцитів складає лейкоцитарну 
формулу.

Таблиця 2 
Морфологічні показники крові перепілок (M±m, n=4)

Показник
Група

1-контрольна 2-дослідна

Гемоглобін, г/л 118,0 ± 6,79 125,0 ± 3,16

Еритроцити, Т/л 2,5 ± 0,19 2,8 ± 0,13

Лейкоцити, Г/л 30,9 ± 1,35 29,6 ± 2,41

ШОЕ, мм/год 2,5 ± 1,37 1,7 ± 0,28

Таблиця 3 
Біохімічні показники крові перепілок (M±m, n=4)

Показник
Група

1-контрольна 2-дослідна
Загальний білок, г/л 43,5 ± 4,46 39,5 ± 4,15
Альбуміни, г/л 22,7 ± 2,55 20,2 ± 3,14
Глобуліни, г/л 20,7 ± 1,90 19,2 ± 1,09
АлАТ, од/л 1,7 ± 0,55 5,2 ± 1,72
АсАТ, од/л 210,0 ± 34,69 216,7 ± 35,57
Білірубін, мкмоль/л 3,7 ± 0,67 3,8 ± 0,71
Лужна фосфатаза, од/л 1098,2 ± 123,26 1026 ± 79,44
Холестерол, ммоль/л 3,8 ± 0,58 5,1 ± 0,36
Тригліцериди, ммоль/л 3,6 ± 0,31 3,9 ± 0,17
Глюкоза, мкмоль/л 4,9 ± 1,05 5,1 ± 0,56
Креатинин, мкмоль/л 5,5 ± 3,00 7,0 ± 4,24
Сечовина, ммоль/л 1,5 ± 0,42 1,6 ± 0,36
Кальцій, ммоль/л 3,1 ± 0,25 3,1 ± 0,20
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додаткове використання вітаміну а понад норми у комбікормі перепілок 

не справляє негативного впливу на лейкограму. відзначається тенденція до 
збільшення кількості паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів.

Висновки:
використання досліджуваного вітаміну а у раціоні перепілок сприяє 

підвищенню валового збору на 8,1% та інтенсивності несучості на 2,2%
встановлено, що підвищений вміст вітаміну а у комбікормі перепілок 

сприяє збільшенню рівня гемоглобіну на 5,9 % та вміст еритроцитів на 12,9 % у 
крові дослідної птиці.

За дії вітаміну а у дослідній групі відзначається тенденція до підвищення 
кількості аланін та аспартат-амінотрасфераз (алаТ та асаТ) відповідно в 3 рази і на 
3,1%, та рівень холестеролу збільшується на 34,2%, тригліцеидів на 8,3%, креатиніну – 
27,2%, порівняно з контролем, однак достовірної різниці не зафіксовано.

додаткове споживання вітаміну а до корму перепелів не спричиняє нега-
тивного впливу на склад різних форм лейкоцитів, усі показники крові знаходяться 
у межах фізіологічних норм.
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у світі разом із збільшенням поголів’я птиці зростають об’єми виробницт-
ва кормів, при цьому відмічається значний дефіцит протеїнових кормів, це змушує 
вести пошук шляхів вирішення цієї проблеми, оскільки за недостатнього надход-
ження білків до організму собівартість продукції зростає в 1,5 раза, що відповідно 
впливає на економічну ефективність виробництва продукції [4, с. 12-13].

обмін білків в організмі тварин перебуває в стані динамічної рівноваги, усі 
фізіологічні функції і біохімічні процеси перебігають за участю білків, які знахо-
дяться в стані постійного оновлення синтезу і розпаду [2, с. 5-7]. Інтенсивність син-
тезу білків органів і тканин птиці перебуває в прямій залежності від надходження 
повноцінного протеїну з кормом [5, с. 482].

основним джерелом білків для птиці є рослинні корми, з якими птиця 
отримує їх до 80  % і більше. Згідно з сучасними нормами годівлі потреба птиці 
в білку забезпечується не лише кількістю сирого протеїну в кормі, а й вмістом 
амінокислот, оскільки кормові білки перестають існувати на стадії травлення і в 
усіх подальших біохімічних процесах беруть участь продукти їх ферментативного 
розпаду.

Потреба птиці в протеїні складається з потреби в незамінних амінокислотах 
та загальному азоті в доступній формі, оскільки рівень протеїну залежить від 
кількості незамінних амінокислот, а добова його норма визначається їх якістю та 
доступністю [3].

використання низькопротеїнових раціонів знижує виділення азоту з калом 
і зменшує споживання води у свиней, а також позитивно впливає на їх здоров’я, 
знижуючи вміст в організмі амінів та аміаку [1].

Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для досліду був молодняк ка-
чок кросу Star 53 H.Y. Дослід проводився за методом груп. Для досліду відібрали 
400 голів однодобових каченят, з яких за принципом аналогів сформували 4 групи: 
1 контрольну та 3 дослідних, по 100 голів у кожній (50 самок і 50 самців).

Основний період досліду тривалістю 42 дні був поділений на 2 підперіоди: 
1–14 та 15–42 доби, кожен з яких поділявся відповідно на 2 та 4 підперіоди (тривалістю 
7 днів кожен) упродовж яких піддослідний молодняк годували повнораціонним 
комбікормом, що різнився лише за вмістом протеїну та лізину (табл. 1, 2). У кінці 
кожного вікового періоду було проведено фізіологічні досліди з вивчення балансу 
азоту в організмі.

Метою наших досліджень було встановити баланс азоту в організмі качок 
залежно від рівнів протеїну та лізину в раціоні.
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результати досліджень. кількість та якість одержаного від качок м’яса за-
лежать від забезпечення їх потреби у поживних речовинах, що визначається не 
лише їх наявністю у раціоні, а й ступенем засвоєння в організмі. рівень забезпе-
чення птиці окремими поживними речовинами можна оцінювати за результатами 
балансових дослідів. баланс азоту слугує індикатором обміну протеїну в організмі, 
за ним кількісно визначають ефективність використання азотистих речовин корму, 
пов’язаних з перетворенням азотовмісних сполук в організмі птиці.

Таблиця 1. 
Схема досліду

Група

Вік, діб

1–14 15–42

обмінна енергія 1,21МДж обмінна енергія 1,3 МДж

сирий протеїн, % лізин, % сирий протеїн, % лізин, %

1–контроль 20 1,0 18 0,8

2–дослідна 18 1,1 16,2 0,9

3–дослідна 20 1,1 18 0,9

4–дослідна 22 1,0 19,8 0,8

Таблиця 2. 
Вміст основних поживних речовин та енергії у 100г комбікорму

Показники
Вік, діб

1–14 діб 15–42діб

Вміст у 100 г комбікорму

Обмінна енергія, МДж* 1,21 1,3

Сирий протеїн, г *** ***

Сирий жир, г 4 5

Сира клітковина, г 4 5

Лізин, г *** ***

Метіонін, г 0,5 0,4

Метіонін+цистін, г 0,85 0,7

Треонін, г 0,75 0,6

Триптофан, г 0,23 0,16

Кальцій, г 1 0,9

Доступний фосфор, г 0,45 0,4

Натрій, г 0,15 0,15

Вітамін А, МО на 1 кг: 13500 12000

Вітамін D, МО на 1 кг: 3000 2000

Вітамін E, мг на 1 кг: 20 20
***Вміст сирого протеїну та лізину відповідно до схеми досліду.
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За результатами фізіологічного досліду, баланс азоту в організмі 
піддослідних каченят-бройлерів був позитивним, а використання його – достатньо 
високим і залежав від вмісту протеїну в комбікормах (табл. 3).

Так, при проведені першого балансового досліду на каченятах 8–14-добового 
віку найменшу кількість азоту, як і корму, було спожито у 2-й групі, де його прий-
нято з кормом на 11,1 % (p<0,05) менше порівняно з контролем; найбільшу – у 4-й 
групі, яка перевершувала його на 22,2  %. Молодняк 3-ї групи за кількістю спожи-
того азоту поступався аналогам контрольної групи на 5,6  %. При цьому кількість 
виділеного азоту з послідом у птиці 1-, 3- та 4-ї груп була однаковою, тоді як мо-
лодняк 2-ї групи виділяв з послідом азоту на 0,1  г (p<0,01), або на 20,0  % менше 
порівняно з каченятами-бройлерами контрольної, 3- і 4-ї груп.

для характеристики обміну білків було проведено підрахунок кількості 
утриманого азоту в організмі каченят-бройлерів. встановлено, що у 8–14-добовому 
віці найбільшу кількість утриманого азоту в організмі каченят 4-ї, найменшу  – в 
2- та 3-й групах. різниця за цим показником між птицею 4-ї та контрольної груп 
становила 0,4  г, або 30,8 %. водночас кількість утриманого в організмі азоту у мо-
лодняку 2- і 3-ї груп у цей період була на 0,1  г, або на 7,7  % меншою за такий по-
казник птиці контрольної групи.

Подібна закономірність у каченят цього віку відмічена і за відносним утри-
манням азоту від прийнятого. Так, у 8–14-добовому віці кількість утриманого азо-
ту у птиці 2- і 4-ї дослідних груп була відповідно на 2,8 (p<0,001) та 5,1 % (p<0,001) 
вище порівняно з ровесниками контрольної групи. різниця за згаданим показни-
ком між каченятами 3-ї дослідної і контрольної груп становила 1,6 %. При цьому, 
найбільшу кількість утриманого азоту від прийнятого відмічено у птиці 4-ї групи, 
якій згодовували комбікорм з вмістом 22,0 % сирого протеїну та 1,0 % лізину.

у другому фізіологічному досліді на каченятах 36–42-добового віку баланс 
азоту в організмі каченят-бройлерів також був позитивний.

наведені дані свідчать, що середньодобова кількість азоту, прийнятого з 

Таблиця 3. 
Середньодобовий баланс азоту у піддослідних каченят

Група
Прийнято
з кормом, г

Виділено з 
послідом, г

Утримано в
організмі, г

Утримано від 
прийнятого, %

8–14-добовий вік

1-а 1,8±0,06 0,5±0,02 1,3±0,05 72,2±0,62

2-а 1,6±0,04* 0,4±0,01** 1,3±0,04 75,0±0,53***

3-я 1,7±0,08 0,5±0,01 1,2±0,06 70,6±0,82

4-а 2,2±0,21 0,5±0,02 1,7±0,17 77,3±0,56***

36–42-добовий вік

1-а 6,7±0,13 1,7±0,15 5,0±0,19 74,6±2,15

2-а 5,8±0,11** 1,4±0,14 4,4±0,18 75,9±2,46

3-я 7,1±0,09 1,8±0,03 5,3±0,11 74,6±0,66

4-а 7,5±0,13** 1,7±0,03 5,8±0,10* 77,3±0,08
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 порівняно з 1-ю групою.
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кормом, у контрольній та дослідних групах у цей період вирощування залежала 
від вмісту сирого протеїну в раціоні та кількості спожитого корму і знаходилася 
в межах 5,8–7,5  г. Середньодобова кількість спожитого азоту качками 3- і 4-ї груп 
була відповідно на 0,4 та 0,8 г (p<0,01) більшою, а каченята 2-ї дослідної групи спо-
живали на 0,9 г (p<0,01) менше азоту порівняно з контрольною групою.

За аналізом даних виділення азоту з послідом, найбільша кількість його 
виявлена у птиці 3-ї дослідної групи, яка за цим показником переважала на 0,1  г 
контрольних аналогів, тоді як птиця 2-ї групи за кількістю виділеного з послідом 
азоту поступалася перед ними відповідно на 0,3 г.

різна кількість надходження та виділення азоту у цей віковий період спри-
чинила відмінності у величині його утримання в організмі піддослідних каченят-
бройлерів. Так, в організмі каченят 3- і 4-ї груп кількість утриманого азоту була на 
0,3 та 0,8 г (p<0,05) вище, ніж у молодняку контрольної групи. найменша кількість 
азоту утримана в організмі качок 2-ї групи, де його було на 0,6 г менше порівняно 
з аналогічним показником контрольної групи.

Птиця 2- і 4-ї груп за кількістю утриманого азоту від прийнятого пере-
важала відповідно на 1,3  та 2,7  % такий показник молодняку контрольної групи. 
аналізуючи залежність величини утримання азоту в тілі каченят від рівня си-
рого протеїну та лізину в комбікормі, необхідно відмітити, що у птиці 3-ї групи, 
яка одержувала комбікорми з підвищеним вмістом лізину кількість утриманого в 
організмі азоту була однаковою з контрольною групою.

Висновки
використання у годівлі каченят-бройлерів комбікормів з підвищеним 

рівнем сирого протеїну за однакового рівня лізину сприяє зростанню величини 
утримання азоту в організмі птиці на 1,3–5,1  %, що зумовлене зменшенням ендо-
генних втрат його з послідом.
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останнім часом у свинарстві відмічається збільшення кількості народже-
них поросят, більшість свиноматок народжують по 12  і більше голів. для новона-
роджених поросят молоко свиноматки є основним джерелом поживних речовин в 
перші тижні життя, від його кількості та якості залежать збереженість поголів’я та 
продуктивність тварин при подальшому вирощуванні.

Молочність свиноматок оцінюють шляхом визначення маси гнізда на 
21  добу, при цьому вважається, що 4,1  кг молока дає приріст 1  кг живої маси по-
росят. високопродуктивні свиноматки сучасних порід за добу продукують в 
середньому 10-11  кг молока. чим більше поросят у гнізді, тим вища молочна 
продуктивність свиноматки, хоча на кожне порося припадає менше молока, при 
цьому загальний приріст маси на гніздо підвищується, але середня маса 1  голо-
ви знижується. основним визначальним фактором, що дає змогу досягти високої 
молочної продуктивності свиноматок сучасних порід є їх повноцінна та збалансо-
вана годівля.

норми годівлі лактуючих свиноматок залежать від живої маси, віку, періоду 
лактації та кількості поросят в гнізді. При недостатній годівлі свиноматок, на утво-
рення молока використовуються резерви організму з розрахунку 1 кг мобілізованої 
живої маси свиноматки відповідає 25  Мдж обмінної енергії, яка надходить з кор-
мом. оскільки в період лактації всі обмінні процеси в організмі направленні на 
утворення молока, переважають процеси дисиміляції, все це зумовлює втрату 
маси тіла, тому вважається нормою якщо свиноматка за період лактації втрачає не 
більше 20 кг своєї маси.

в основному утворення молока, і як наслідок ріст поросят, залежать від за-
безпечення організму поживними речовинами та обмінною енергією.

розрахунок кількості комбікорму на добу проводиться шляхом ділення по-
треби свиноматки в обмінній енергії на енергетичну цінність 1 кг корму.

не менш важливими факторами в живленні лактуючих свиноматок, 
окрім вмісту обмінної енергії, є рівень сирого протеїну, мінеральних речовин 
та вітамінів в раціоні. вміст сирого протеїну в повнораціонному комбікормі 
повинен становити 15-18 %, при цьому особливо важливим є вміст незамінних 
амінокислот в білку: лізину  – 0,7-1%, метіоніну з цистином 0,4-0,6, триптофану 
0,15 -0,18 і треоніну 0,5-0,65%.

Молоко свиноматок містить 0,25% кальцію і 0,15% фосфору, а зважаючи на 
ступінь їх засвоєння, вміст даних мікроелементів в комбікормах повинен бути на 
рівні 0,75-0,8 % – кальцію та 0,6% – фосфору.
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Що стосується забезпечення вітамінами, то особливу увагу потрібно 
приділяти жиророзчинним вітамінам а, D, Е, оскільки вони в значних кількостях 
виділяються з молоком та вітамінам групи в, що впливають на ріст поросят. основ-
ним джерелом надходження мікроелементів та вітамінів в організм є спеціалізовані 
премікси для даної групи тварин.

отже, для отримання більшої кількості відлучених поросят необхідно за-
безпечити високу молочність свиноматок, а цього можна досягти, в основному, за 
рахунок годівлі, а саме:

– використовувати в годівлі свиноматок лише доброякісні корми, які раз 
в квартал потрібно досліджувати в лабораторії на токсичність та проводити їх 
хімічний аналіз

– перевести супоросних свиноматок на раціон для лактуючих потрібно за 
6-7 діб до опоросу

– поступово, впродовж 8-10 діб після опоросу, довести добову даванку кор-
му до фізіологічно обґрунтованої норми

– збільшувати споживання корму шляхом багаторазової роздачі (4-5  разів 
на добу), що підвищує “цікавість” свиноматок до нової порції і підвищує поїдання

– використовувати енергетичні добавки в комбікорм для лактуючих сви-
номаток, особливо в літній період, для підвищення енергетичної цінності раціону

– використовувати кормові добавки, що підвищують перетравність та 
поїдання кормів (ферменти, підкислювачі, підсолоджувачі, ароматизатори)

– регулярно контролювати чи з’їдають свиноматки весь корм з годівниць 
протягом 20-30 хвилин після його роздавання

– регулярно слідкувати за кількістю та якістю води, яку споживає свино-
матка та контролювати пропускну здатність напувалок

– контролювати в раціоні вміст сирої клітковини, який не повинен пере-
вищувати 4-5% в повнораціонному комбікормі, оскільки її надлишок зменшує спо-
живання кормів

– чітко дотримуватись рекомендацій щодо вмісту та співвідношення в 
раціоні амінокислот, кальцію та фосфору

– уникати будь-яких стресових ситуацій для свиноматок, кастрацію та 
обрізання зубів і хвостів поросятам провести до 4 добового віку

– з 7-8 доби розпочати підгодівлю поросят престартовими комбікормами

Таблиця 1.  
Потреба лактуючих свиноматок в обмінній енергії (МДж/добу)

Маса свиноматки, кг
Приріст маси гнізда (кг/добу)

2,0 2,5 3,0

185 60 75 90
205 62 77 91
225 64 78 93
245 65 80 95
265 67 82 96
285 69 83 98
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– створити в приміщенні оптимальний температурно-вологісний режим
– контролювати молочну продуктивність свиноматки шляхом регулярного 

зважування поросят
– організувати відлучення поросят і годівлю свиноматок так, щоб при-

пинення молокоутворення відбулося якнайшвидше і без будь-яких ускладнень та 
патологічних явищ в молочній залозі.
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Forestry complex of the Chechen Republic is the leading sector of the economy, 
but is of critical social and economic importance. On the basis of the development of 
forest resources, which are rich in mountain areas , in post-Soviet times were developed 
sawmilling , furniture , woodwork , and more.

Also important is the role of forests in providing environmental well-being of cit-
ies and towns of the country. Forests have water protection, conservation and sanitary func-
tions. Among them are a special category , which has a purely recreational purpose. Unfor-
tunately , at the moment the green fund settlements, including urban forests , significantly 
less than the regulatory requirements .

According to the Forest Code of the Russian Federation, all the forests of the 
Chechen Republic are classified as protective, it is natural to have changed forest manage-
ment regime .

Protective forests shall be developed in order to preserve the habitat functions of 
water protection , safety , hygiene , health , and other useful features with the simultaneous 
use of forests , provided that this use is compatible with the purpose of protection forests 
and beneficial functions they perform .

With the implementation of forestry programs are taken into account the follow-
ing factors: availability of an authorized forest policy , the structure of ownership of forest 
resources (completeness of the definition of property rights to forest resources in the current 
economic and forest legislation , the protection of property rights to forest resources , the 
mechanism of realization of the rights of state property on forest resources), development 
of forest resources, forms of economic relations between forestry and forest users ; law 
providing financial guarantees for sustainable forestry development , organizational struc-
ture of the management of forests and forestry; system of planning and evaluation of forest 
management , the market mechanism in forest management , the market mechanism in the 
reproduction of forest resources , the organization of effective interaction between territo-
rial forest management bodies and executive bodies of subjects of the Russian Federation to 
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ensure compliance with current forest legislation , mutual coordination of interests.

The current forest legislation creates a very limited conditions for the development 
of market relations in the field of forest management and reproduction of forest resources. 
Development of an effective legal, economic and institutional mechanism for the formation 
and implementation of regional forest programs requires addressing a number of issues of 
theoretical and practical plan. Its essence lies in the creation of institutional, economic and 
organizational prerequisites of sustainable forest management.

The main elements of the formation mechanism for the implementation of the 
program of socio -economic development of forestry in the region are : the development of 
market relations in forest management , the creation of a regional legal framework for forest 
management and reproduction of forest resources , the formation of market relations in the 
sphere of reproduction of forest resources.

A clear definition of property rights to forest resources is a prerequisite to ensure 
a balance of rights and obligations of the Russian Federation and its members regarding 
ownership, disposal and use of forest resources . Essential right of the owner of forest re-
sources– the state– is the removal and distribution of forest rental income. In the interests of 
present and future generations of collective owners of forest resources , the fee for the use of 
forest fund shall not be less than the standard costs for the reproduction of forest resources. 
Otherwise, the preservation of the forest capital is not possible [ 1] .

Withdrawal of forest rent is directly related to the development of market relations 
in the forestry sector , the formation of a competitive environment and ensuring a level 
playing field for all market participants forest resources. At the same time ensuring the long-
term interests of the owners of forest resources in the preservation and enhancement of forest 
capital requires the development of measures of state regulation of forest use and reproduc-
tion of forest resources. Central to this has a limited amount felling Frames of sustainable 
forest management , quality control reproduction of forest resources, ensuring effective use 
of financial resources to carry out activities on the reproduction of forest resources. Forest 
Resources of the Republic can create new wood processing production efficiency that meet 
modern market relations in the forest cluster. However, effective and dynamic development 
of the forest sector , it is necessary to import timber from part lesoproizvodyaschih regions. 
This requires the development of a “ balance of production and consumption of wood .” 
An important element in the timber sector is to increase the effectiveness of reforestation 
and cultivation of commercially valuable tree species . The annual allowable cut set for the 
Chechen Republic in 1990was 39.5million m3per year, including 20.7% of industrial wood 
, or 58.6 %. The main proportion in the beech– 93.8 %. Other breeds in the allowable cut 
are small proportion of oak and softwood plantations.

Addressing these issues requires an appropriate legal and information security, 
as well as the organization of cooperation between the federal and regional bodies of state 
forest management , on the one hand, and regional bodies and executive authorities , on the 
other . [2]

The necessary conditions for the effective functioning of the economic mecha-
nism of management of forests and forestry are the transformation of the existing institu-
tional environment and ensuring institutional stability . The instability created at the level 
of institutional structures is determined mainly by the unresolved problem of ownership of 
forest resources. In accordance with the Forest Code of the Russian Federation forests are 
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federally owned . But so far, at the federal level is not resolved the issues of guaranteed 
financing of forestry in the amounts necessary for the transition to sustainable develop-
ment. In this case, refers to the statement in the budget code in at least two positions on the 
designated purpose of the reproduction of payment in the forest income , to send a certain 
percentage increase in forest revenues to address future problems of forestry development 
. Decree of the Government of the Russian Federation of December 28, 2012 № 2593 -r of 
approved state program “Development of Forestry “ for 2013-2020 , which provides for the 
restructuring of the budget and planning and reporting activities in the forestry sector with 
the release of the four main areas– the “protection and protection of forests “” ensure the 
use of forests “,” reforestation “and” ensuring the implementation of the state program . “ 
The purpose of the state program is to improve the management, conservation , protection 
and reproduction of forests, ensuring a stable meet the public demand for resources and the 
beneficial properties of the forest while guaranteeing resource conservation and ecological 
potential and global functions of forests.

To achieve this objective, the project of the state program provides the following 
key objectives:

– Reduction of losses from forest fires, pests and illegal logging;
– Creation of conditions for rational and intensive use of forests while maintaining 

their ecological functions and biodiversity , as well as improved monitoring of the use and 
reproduction of forests ;

– Balancing the disposal and recovery of forests, increasing the productivity and 
quality of forests ;

– Increasing the efficiency of forest management . [3]
Activities and targets of the program designed to meet the provisions of the con-

cept of long-term socio -economic development of the Russian Federation for the period 
up to 2020.

The most important condition for the formation of the organizational mechanism 
of forest management– coordination of the main objectives of regional forest policy with 
the representative and executive authorities of the region , the federal body of state forest 
management , as well as forest users .

Many issues associated with the implementation of regional forest programs are 
beyond the scope of the industry . Their solution is only possible through partnerships with 
logging companies , enterprises and organizations of other sectors engaged protection , 
harvesting and processing of forest resources.

Sustainable forest management is largely dependent on compliance with the re-
quirements of silvicultural forest users during the felling , harvesting of non-timber forest 
resources , the use of forests for recreation . In the transition to a market economy, the 
impact of forest users for the sustainable development of forestry increases. A significant 
part of the activities carried out reforestation tenants . Development of the forest resources 
is largely determined by the market for forest products . Consequently , forestry , as well 
as the timber industry , is interested in the development of deep chemical mechanical wood 
processing, as without it you can not solve the problem of the progressive accumulation 
of stocks of low quality softwood and softwood timber. If the problems can not be solved 
alone by administrative measures . For instance, one of the reasons of poor recovery log-
ging is the lack of funds to pay for forestry in these works. With the development of partner-
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ships with logging companies , enterprises and organizations in other sectors accounted for 
the basic theoretical principles of modern management theory . The scope of management 
should not be restricted legally . Management of a modern society , the economy and hu-
man relations is an organization or a public institution , the purpose of which– to achieve 
a certain result. During the economic crisis of critical importance is the use of partnerships 
informal alliances of various forms of cooperation with organizations similar to the crucial 
forestry tasks.

References:
1. Гайсумова л.д., батыжева л.Ш., давлаков М.в. анализ региональной структу-

ры и тенденции развития лесного хозяйства (на примере чеченской республи-
ки). Перспективы науки. 2011. № 25.

2. лесной кодекс российской Федерации о введении в действие лесного кодекса 
российской Федерации.

3. Государственная программа российской Федерации развитие лесного хозяй-
ства на 2013-2020гг. утверждена распоряжением Правительства рФ от 28дека-
бря 2012г. №2593
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каждая эпоха привносит что-то свое в язык. Меняется синтаксис, ухо-
дят в историю отдельные языковые нормы, появляются новые слова. Пони-
мание одного и того же словосочетания сегодня и тогда может принципи-
ально разниться. в связи с чем особенно интересны процессы становления и 
развития местной периодики не только для теоретиков журналистики, но и 
для практиков. они рассматривают в своих трудах не только содержательную 
сторону материалов, но и язык, с помощью которого тексты создаются, сти-
листику, жанры.

в россии губернские ведомости на протяжении длительного времени 
выступали в качестве официального и порой единственного печатного перио-
дического издания. За долгое время в газете сформировался свой стиль язы-
ка, его выражение в определенных жанровых формах. Поэтому стиль и жанр 
функционируют нераздельно друг от друга. и изучение их происходит также в 
неразрывной связи.

во время переломного 1917  г. газеты «известия комитета общественной 
безопасности» и «Заря свободы» стали официальным печатным органом проти-
воборствующих властей, отчего наполнение изданий, типологические характери-
стики и информационная политика приобрели иные очертания, выразившиеся в 
определенном наборе жанровых форм и стилей.

важным фактором трансформации многих газет 1917  года (в том числе 
и их закрытие, возникновение) явились Февральская революция и октябрьский 
переворот. С 1917 г. основной темой изданий стали последние политические собы-
тия и наиболее острые общественные проблемы страны, а доминирующей функ-
цией – идеологическая.

в текстах изданий «известия комитета общественной безопасности» и «Заря 
свободы» идеологическая функция выражалась в агитационно-пропагандистской 
направленности материалов. Соответственно, язык газет включал в себя призывы, 
обращения, риторические восклицания и вопросы. волюнтативность стала отли-
чительной чертой изданий и реализовывалась в таких синонимических рядах, как: 
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должны, необходимо, следует, требуется.

Так как между газетами велась негласная идеологическая война, часто в 
журналистских текстах прослеживалась оценка того или иного события, деятеля, 
целого класса – «буржуазия, пресмыкательствовавшая».

области информационного внимания газет в период между двумя ре-
волюциями определялись необходимостью переосмысления текущего момента 
общественной жизни, кризисной политической ситуации. вместе с этим перео-
смыслялись и появлялись новые языковые и художественные средства. Газетно-
публицистический стиль того времени приобрел характерные особенности. Такие, 
например, как частое использование в текстах аббревиатур: Совдеп, рСдрП (б), Цк 
рСдрП (б), коб:

«Совдеп, губернский КОБ, новая городская Дума выразили полную предан-
ность Временному правительству и идеалам новой освобожденной России. Все демо-
кратические организации готовы грудью отстаивать завоеванную свободу».

Газета «известия Ставропольского губернского комитета общественной 
безопасности» 1917  г. представляла собой тип официального, провинциального 
общественно-политического издания, отражала все наиболее актуальные темы 
одного из самых сложных, неоднозначных и переломных периодов в истории рос-
сийского общества, выполняла идеологическую функцию защиты интересов уста-
новившейся власти, соответственно, обращалась к народу простым и доступным 
языком: «Имущества и земли помещиков являются народным достоянием, которое 
имеет право распространять только всенародное Учредительное Собрание». редко 
использовала эмоционально-экспрессивную лексику и была распространителем 
официальных бумаг (указов, законов, распоряжений), что обуславливало исполь-
зование средств официально-делового стиля, то есть лаконичность, стандартизи-
рованность, клешированность.

«Союз местных печатников в особом завещании вынес постановление не 
набирать и не печатать никаких призывов, воззваний и прочей литературы ле-
нинцев».

«Заря свободы», напротив, практически не публиковала материалов, от-
носящихся к официально-деловому стилю, но активно использовала выразитель-
ные средства языка («Буржуазия, пресмыкательствовавшая»; «Гром не грянет, Фома 
не перекрестится»), чтобы привлечь читателя к собственной идеологии. как и у 
«известий», «Заря свободы» старалась придерживаться нейтральной лексики, но 
авторы постоянно искали образные средства и риторические фигуры («Не вы ли 
развратили и интеллигенцию?», «Не представители ли революционной демократии 
лебезили перед ней?»).

что касается жанрового своеобразия изданий, то при анализе жанровой 
палитры издания «известия Ставропольского губернского комитета общественной 
безопасности» нами было установлено, что преобладающими жанрами являются 
информационные (53%). в частности  – заметка, корреспонденция и отчет. анали-
тические публикации составили 43% от общего числа материалов. художественно-
публицистические тексты были единичным явлением (1%). несмотря на то, что мы 
разделили тексты на группы жанров деление это весьма условное. все материалы 
имеют публицистический оттенок и выполняют воздействующую функцию. в га-
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зете публиковали официальные бумаги.

«Заря свободы» в 1917  году представляла собой оппозиционное издание 
по отношению к газете «известия комитета общественной безопасности». в свя-
зи с тем, что материалы в основном выполняли агитационно-пропагандистскую 
функцию, язык газеты был экспрессивным, образным и живым. в отличие от «из-
вестий комитета общественной безопасности» «Заря свободы» почти не публико-
вала официальные бумаги (указы, воззвания, законы, распоряжения и тому подоб-
ное), то есть не использовала официально-деловой стиль. больше всего материалов 
в «Заре свободы» были написаны в публицистическом стиле. информационные 
жанры превалировали в основном в начале издания газеты и отличались сухостью, 
лаконичностью и сжатостью.

Таким образом, и «Заря свободы» и «известия Ставропольского комитета 
общественной безопасности» выступали в качестве официальных печатных орга-
нов, которые стремились выразить собственные идеологии посредством стилисти-
ческих возможностей языка современной им эпохи.
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NEWSPAPER TITlE (hEADlINE)

Keywords: headline(title, header), newspaper, information (data),reader 
(audience, consumer), problem (issue), publication, media, journalistic style.

headlines became extremely important in nowadays media. Even tV reporters 
use those naming their programs and reports. headers work as a hook that catches reader’s 
attention making one’s mind ready to what one is about to explore.

header works as the most effective form of the text of the newspaper. however, 
its potential can be multiplied if properly combined with other titles and subtitles.

Dal’s dictionary defines term “title” as “a first page of the book or an article, where 
its name is placed…chapter of the book is also called title” [1]. Dal gives a wide definition 
of the term comparing to ojegov, who gives closer definition of it saying that it is a name 
of the book or an article, or a part of it. according to big Soviet Encyclopedia, title is the 
“ name of an article, that somehow reveals its plot” [2]. all those definitions are correct, 
however, header has its own specific qualities that might reflect newspaper’s features: its 
efficiency, publicity and diversity.

headline carries specific information about the article opening up its meaning. 
people barely read newspapers till the end, choosing only titles of a certain publication. 
Statistics say that more people read headers only but the whole article. psychological 
research says that 80% of readers choose to pay attention to the titles only. The main 
reason why that happens is that sometimes header does not meet reader’s expectations 
about the article: it seems brighter than the publication itself.

title is a very important part of the article. The first impression one gets from the 
article is through the headline that builds its plot, shaping the direction, in which article 
would go, in readers head keeping one’s interest throughout the whole reading. title can 
either show the main idea of the publication directly or open up the curtain a little bit 
keeping reader wondering. The first one is the most common one in nowadays media. 
Modern headers reflect new step in the development of the publication industry, carrying 
not only informative function, that makes titles to be completely clear, but expressive one 
that would emphasize reader’s attention. That is why the analysis of functions of modern 
headlines is very important.

The main goal of nowadays media is to deliver information and to influence on 
its audience emotionally, psychologically, ideologically in order to keep those on its side. 
The tendency to formulate clear simple titles is normal nowadays comparing to the Soviet 
time when newspaper titles were meant to direct people at whatever they were doing. 
proverbs and sayings were recommended for critical notes and feuilletons. Clichés were 
always there in order to be used at the right moment. Luckily everything changed: header 
does not inform us about the topic of the article. it only meant to catch our attention as a 
candy wrap. The brighter the wrapping the more desirable candy seems to the consumer, 
which means more people would read the article.
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in her publication “Creating the headline”, Marina Shostack mentions that 

“as a rule, nowadays headers are built by using nontraditional structure. it is a time of 
“freedom” of some sort when titles include numbers, slang words, acronyms, proper 
names, colloquialisms and foreign languages” [3]. Modern headline is simple and catchy.

Journalists today try to declare the breakthrough in their articles: “Chekhov’s 
granddaughter does not speak russian”; “how to eat your boss” (“kn” talking about 
portrait cakes).

another type of headline is a header-intrigue. This type of headline just opens up 
the curtain of secrecy , leaving the reader confused and wondering. “Stop playing seek and 
hide’ says one of the “kn” headers catching readers eye right away, and then everything 
comes to its norm “talking about government, trying to solve issues with real estate”.

today’s reporters use different types of headlines that sort of wander from one 
newspaper to another. That is why columnists have to seek, explore and create new types 
of headers.

Sources
1. Dal V. Dictionary of the russian Language. – M., 1978
2. Dictionary of the russian Language. S.i. ojegov. – M., 1990
3. “Journalist”, 1998, №2
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МиФологиЯ ЦВеТа В СиСТеМе КоорДинаТ ТенгрианСТВа

казахстан — земля древней цивилизации Евразийского континента, где на 
протяжении веков возникали, гибли и вновь восставали из пепла могущественные 
империи и государства. Здесь проходили важнейшие торговые пути, связывающие 
восток и Запад. историко-культурные объединения древних племен, существо-
вавшие на территории страны на протяжении многих веков(саки, усуни, гунны, 
канглы, тюрки, кыпчаки, казахское ханство), являлись основой становления казах-
ского этноса.

в российской историографии и дореволюционной литературе казахов, са-
моназвание которых қазақ, называли этнонимом киргиз-кайсаки с целью диффе-
ренциации от «русских казаков» (название которых само является заимствован-
ным у тюркских кочевников). Земля, на которой родились и живут тюрко-язычные 
народы Евразии, в т.ч. и казахстан, в соответствии каждому временному периоду 
называлась по разному: Туран, Степь огузов, дешт-и-кыпчак, Туркестан. в 20 в. ка-
захи получили исторический шанс воссоздания своего независимого государства. 
идеи возрождения старинных традиций, обрядов и обычаев, историко-культурных 
ценностей вновь стали особо актуальны и значимы для молодого государства. 

культура казахского народа прошла длительный путь становления и раз-
вития, в процессе которого принимало участие множество племен и народов. она 
является преемницей культурного наследия всех народов, принявших участие в ее 
становлении, поэтому казахский народ  – один из богатейших народов в культур-
ном плане.

казахи выработали свой способ мышления и общественной организации, 
которая является синтезом познавательных форм Запада и востока, а также внес-
ли в сокровищницу мировой культуры свои достижения в хозяйстве и культуре: 
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мобильное жилище  – юрту, седло и стремена для лошади, военное искусство вер-
хового боя, ковровые узоры и серебряные украшения, мелодичные напевы и напо-
минающую бег степных лошадей.

казахская культура как форма кочевой культуры представляет собой сво-
еобразное философское осмысление мира, и она по своей глубине не уступала так 
называемым оседлым культурам. она не нуждалась ни в поощрении, ни в осужде-
нии, замкнутая в мире собственных представлений, но открытая всем, кто захотел 
бы ее понять. более того, казахи не придавали большого значения тому, чем владе-
ли, ибо философское отношение к миру было для них нормой жизни.

номадическим мы называем прежде всего подвижный динамический спо-
соб жизнедеятельности индивида пространства, а в сознании  – некатегориальное 
определение рамок и границ мыслимого мыслимого мира, а скорее параллельное 
пребывание, гармоничное слияние с миром, внимательное прислушивание к зна-
кам бытия, дружественность по отношению к космосу, принятие « инаковости», по-
ливариантность решений. незавершенность, открытость, осознание множествен-
ности континуальных систем, собственная деятельность, основанная на принципе 
самоценности и самодостаточности, формирование замкнутой системы, основан-
ной на принятии циклического характера жизни и, в свою очередь, руководство 
принципом « невмешательства в иные замкнутые системы».

особенностью мировоззрения тюркских народов являются императи-
вы  – вера и поклонение природе. Такому мировосприятию не свойственна была 
философия, определяющая человека как хозяина природы. Ей присуще было обо-
жествление природы как универсума, источника всего. обожествление всеобщего, 
целого содержит в себе и обожествление, одухотворение единичностей. для древ-
него номада это, прежде всего, небо, Солнце, луна, звезды, животные и растения, 
огонь, вода, воздух, земля как первоначала.

Типологические черты тенгрианства:
– вера в Тенгри, как бога, творца всего, но бога,находящегося не вне мира,не 

над ним, а присутствующим во всем, в том числе и в человеке;
– поклонение природе как всеобщему источнику жизни;
– поклонение душе умершего, душам предков, аруахам, вера в бессмертие 

души;
– приоритет общения;
– следование традициям культуры, сохранение обычаев и нравов.
Природа была для кочевника абсолютным началом, естественной реаль-

ностью. люди вначале лишь подчинялись природным закономерностям, постига-
ли их причины и строили свое бытие, стараясь избежать природных катаклизмов. 
древние времена всегда вынуждали человека подчиняться мировоззренческим 
установкам рода или племени, суровые и тяжелые условия не позволяли пренебре-
гать социальными ориентирами и обычаями, иначе им угрожало изгнание из рода 
или племени, что означало верную смерть.

Материальная деятельность людей, связанная с реальным бытием предме-
та, сказывается на отношении людей к природе и друг к другу.

Полукочевое скотоводство на многие века задавало основы существова-
ния казахов, что вылилось в принципы бытия и осознания целостности мирозда-
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ния. Эти ценности существуют столь давно, что они как бы впитываются в кровь 
человека с детства, потому в значительной мере выступают бессознательным об-
разом, хотя и могут быть вполне расшифрованы. Эти архаические пережитки со-
ставляют старую часть психики человека, ее основу с коллективными образами и 
мифологическими темами.

длившееся тысячелетиями, полукочевое скотоводство хранило свои 
темы  – батыр, конь, кочевье, юрта, время существования и др. Причем, такое по-
ведение направлено на сохранение самого человека и, следовательно, обусловли-
вается системой правил и норм поведения, изложенных в мифологии в качестве 
ее составляющей части, опирающейся на объяснение мира и места человека в нем. 
Тем самым, мифологическая система носит нормативно – регулятивный характер.

Мифология, явившаяся первоначальной формой мировоззрения, 
в условиях кочевой культуры заложила основу возникновения феноме-
на искусства «звериный стиль», который впоследствии перерос в целост-
ное миропонимание, в систему мировоззрения, религии, в то же время 
степная мифология выработала своеобразное духовное явление, называе-
мое тенгрианством, которое явилось продуктом среды кочевой культуры. 
Моделирование тенгрианства как религиозной системы связано с таким вопросом, 
как древние религиозные представления, культы. Следуя законам комплексного, 
системного подхода, целостности единства части и целого, единичного и общего, 
нельзя разбивать верования древних на бесконечные культы, обряды, как-то: культ 
Солнца, неба, огня, воды или культ предков.

исходя из единства человека и природы, природного и духовного, необхо-
димо объединение их в общее, хотя сами термины вполне законны и употребимы. 
дух космического Тенгри растворен во всем. Тенгри внутренняя суть, душа, тайна 
действительности. Тенгри у казахов  – это трансцедентный мир бытия, дух и тело, 
их единение. Потому оно, наверное легло в основу «вечной философии» коркыта и 
асан кайгы, которых народ воспринимал как борцов против рока, как размыкате-
лей замка бытия, искателей бессмертия. отсюда нетрудно понять, почему коркыт 
постоянно обитает в инобытии, пространстве между бытием и небытием, а иногда 
в двух мирах одновременно:

«өлі десең – өлі емес,
тірі десең – тірі емес,
екі дүниенің ортасында,
күй атасы Қорқыт».
из всех форм человеческого опыта о смерти и бессмертии ду-

ховный опыт представляется не просто наиболее богатым и не про-
сто всеобъемлющим, а бесконечно неисчерпаемым. Современный 
казахский язык смерть обозначает двумя различными словами: қайтыс болу   – 
уходить, вернуться, возвращаться, выбыть; өлі  – исключительно смерть человека.  
древние люди представляли, что человек не умирает, а просто уходит в иной, 
более идеальный мир. Поэтому предки казахов хоронили умерших вме-
сте с вещами. По старым представлениям казахов души умерших, кроме яв-
ления во сне,приходили наяву в облике птицы, волка, верблюда и скаку-
на. убийство таких птиц, как лебедь, ласточка расценивалось как убийство 
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человека. казахи верили во множество душ: «у женщины есть сорок душ». 
в мифологическом сознании самой ранней, наиболее синкретической из форм ми-
ровоззрения духовного опыта небытия как такового нет. Есть бытие как жизнь, 
существование в этом мире и есть иные формы его, то есть инобытие в самых раз-
личных формах существования в других мирах.

Следующий этап мифотворчества есть космизация человека, его духа. 
человеческий индивид хочет увековечить себя, постоянно ощущая присутствие 
смерти. Символизация посредством мифов, легенд позволяет поддерживать гар-
мониюи равновесие. культура в целом может войти в состояние разлада, если раз-
рушить присущее ей философски гармоническое восприятие жизни и смерти. как 
уже говорилось, потребность в выработке образов «вечного существования» неиз-
бывна. Сама способность к сотворениюэтих образов  – необходимое условие под-
держания жизни.

каждый народ в процессе этногенеза с неизбежностью ставит во-
прос о Первотворении. возникающая при этом космогоническая мифология 
не только формирует представления людей о сотворении мира, но и определя-
ет особенности всей последующей развертывающейся в веках картины этноса. 
у казахов многочисленные мифы о Первотворении связаны с именем коркыта. 
различные интерпретации о поисках бессмертия коркыта воссоздают пути сотво-
рения жизни на земле. объединяет же их одно: космос казахов гармонизируется 
Музыкой. Причем Музыка дарована коркыту всевышним Тенгри.

известный востоковед С.М.абрамзон, описывая понятия Тенгри, широко 
распространенное в тюркском мире, дает ему такое определение: «Это верховное 
божество выступало как бы в виде синтеза всех астральных представлений, оно 
адекватно понятию «вселенная». в значении божества Тенгри прилагалось не толь-
ко к небу, но и к Солнцу, к луне, к земле. Такое широкое определение Тенгри во 
многом стыкуется с космогонической мифологией, когда вселенная становилась 
порождающим началом жизни на земле.

образ тенгри становится первоначалом пространственно–
временного континиума и бинарных смысловых противопоставлений 
«мужское  – женское», «небесное  – земное», «солнечное  – лунное». Так Тен-
гри, будучи демиургом казахского космоса, помещается внутри него.  
Понятие Первотворца широко распространено в космогонической мифологии. 
акт творения жизни на земле в мифологии различных народов начинается с опи-
сания беспорядочного хаоса. в мифологии казахов хотя и есть воспоминание о 
разделении неба и земли, но нет описания ужасающего хаоса и борьбы с ним. По-
тому первородящая вселенная у казахов удивительно животворяща и гармонична, 
а акт Первотворения в мифологии связываются не с образом хаоса, а с образом 
Тенгри  – образом гармонии, квинтэссенции. отсюда и уникальность сотворения 
мира  – посредством музыки, музыки как любой гармонии. анализ космогониче-
ской мифологии народов мира показал, что Тенгри было не только небом с са-
кральным значением, не только божеством, но и порождающим началом в пер-
вичных религиозных представлениях казахов. Становится очевидным, что музыка 
сама порождающее начало и приобретает значение сакральности и божественно-
сти в картине мира казахов.
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Согласно мифам о коркыте, сотворение мира связано с рождением музыки, 

и происходит это одновременно, в тот момент, когда коркыт вонзает свой кобыз в 
воды Сырдарьи. Это место становится центром казахской вселенной  – жеркіндігі 
(пуп земли). но пуп земли  – это не просто центр, это концентрация космических 
энергетических сил, связь  –вписанность земли в космос. для казахов же формой 
выражения этой концентрации является звук, не случайным в этой связи является 
и тот факт, что коркыт, убегая от смерти, обошел четыре стороны света и, придя 
к берегам Сырдарьи, вонзив в нее кобыз, музыку, осознал ее как центр. отсюда 
можно сделать вывод, что музыка в картине мира казахов сопрягается с космосом, 
становится животворящим первоначалом на земле. «Являясь центром вселенной, 
задает и первоначальные параметры мира. вот как первоначало всего существую-
щего гармонизируется звуком, что приводит к рождению мира. Звучание кобыза, 
очерчивая Центр (середину), порожденную из низа (воды, верблюда, змеи  – как 
образов смерти), открывает еще и верх (с земли взлетели птичьи стаи...). Так упо-
рядочивается пространство, которое членится отныне на три вертикальные зоны: 
низ – Середина – верх.

Трехчленная модель мира присуща практически всем народам. При этом « 
земной мир, в котором живут обычные люди, противопоставлен как нижний верх-
нему миру – небу.одновременно земной мир рассматривается как верхний мир по 
отношению к подземному миру». Трехчленная модель мира у различных народов 
может быть модифицирована в более сложную. При этом, как правило, многослой-
ность  – свойство верхнего мира (семисферное небо у мусульман). но у всех на-
родов – это следующая ситуация творения мира – фаза разъединения, противопо-
ставления той двоичности, которая существовала воедино в образе Творца.

у казахов сохранилась целостность восприятия мира. в связи с этим ис-
следователи писали, что для казаха не было разделения философии мира и быта, 
они были для него взаимосвязаны. каждая вещь многозначна, одним из ее обяза-
тельных свойств было философское осмысление. Синкретизм казахов проявлялся 
в том, что быт казахов и был книгой о Первотворении, космосе. обращение к юрте 
является традиционным для исследователей кочевой культуры. ряд казахстанских 
ученых М.каракузова, Ж.хасанов, н.Шаханова, б.ибраев и другие писали об отра-
жении древней космической системы в конструкции юрты казахов.нам хотелось 
бы продолжить линию семантического исследования юрты, но в несколько иной 
плоскости. ибо только с приданием жилищу символического значения можно го-
ворить о нем, как о специфически человеческой форме освоения пространства. во 
всех традиционных культурах дом являл собой образ вселенной. не является ис-
ключением в этом смысле и жилище казахов. По всей видимости, оно также явля-
лось моделью вселенной, опосредствованной особенностями мировоззрения ка-
захов. анализ юрты показывает, что она как модель вселенной для кочевника есть 
небесный свод, опрокинутый на человека и заключающий его в себе. Пространство 
юрты можно уподобить древнегреческому космосу, который построен позаконам 
красоты, оно является искусственно организованным фрагментом природы, ее ор-
ганической частью, верхом и низом, а двигаться можно только почасовой стрелке, 
вокруг очага, что идет отдвижения по солнцу. Это движение было привилегиро-
ванным.
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Пространство юрты делится у казахов на семантические секторы: правый  – 

левый, соответственно мужской – женский, сакральная половина –тор. Почетному 
месту – тор соответствовал год Мыши, после Мыши следовала корова, чьим име-
нем называлось расстояние от тора до кровати (кебеже), олицетворяя достаток, 
присущий семьям с коровой. Место, где сидел хозяин, назывался Тигром, символ 
власти и мужества. далее шло место хозяйки  – год Зайца, выражавший кротость 
и покорность. Подле хозяйки располагались продукты, небесные и земные дары, 
что знаменовалось трудолюбивой улиткой.далее шло пространство змеи  – посу-
да. котлы, ведра. лошадь у входа как символ движения. Затем шло пространство 
овцы,как символ малых и бедных, мудрой обезьяны, дающей напутствие, где на-
ходилась молодежь, гости дома. Собака – символ преданности, кабан – гости. круг 
замыкался годом Мыши, где начинается летоисчисление и время соприкасается 
с пространством. в пределах юрты пространство является неоднородным. Про-
странство не может быть большим либо малым, оно оказывается лишь нужным 
и подходящим, в зависимости от степени удобства и удовлетворения потребно-
стей. Семантическим центром юрты является очаг и шанырак. Под словом шаны-
рак имеется в виду сам дом. о молодоженах говорят «шаныраккөтерді», подняли 
«шаңырақ», создали свой дом. им желают: «Пусть будет высоким твой шаңырақ» – 
одно из лучших благословений. Самое страшное проклятие – « пусть твойшаңырақ 
упадет на середину». Шаңырақ в вертикальной проекции отражал верхний мир.

вместе с этим жилище является средоточием культуры социума. Сравни-
тельно небольшой объем площади юрты был четко организован, в нем, как и в 
монгольском жилище выделяется «ось возврата» и «ось пола», место и способ си-
дения его обитателей были четко маркированы в зависимости от пола, возраста, 
положения в системе родства. Жизнь человека начиналась в правой части юрты, 
мирской половине и на ней же завершалась, замыкался жизненный круг его. все 
основные этапы жизненного цикла человека отмечались в юрте. Знаками симво-
лами выделялись место роженицы, свадебная юрта, траурная юрта.интересным на 
наш взгляд является такой частный аспект осмысления домашнего пространства 
юрты как символа дуализма мужского и женского начал и их животворной и пло-
доносящей сущности.

в казахской традиции юрту новобрачных готовили род-
ственники невесты, но дверные косяки привозил с собой жених.   
у каракалпаков мастер, который сделал каркас юрты, никогда не будет делать к 
ней дверь, считалось, что мастер умрет, если будет делать и юрту, и дверь к ней. 
По-видимому, это было обусловлено представлением об обязательном соедине-
нии одним мастером, лишение дуальности процесса изготовления и установки 
юрты было запрещено традицией, означало отрицание животворящего начала 
и в силу этого могло стать причиной смерти мастера. Следующий этап освоения 
пространства  – установка юрты  – также подразделяется на мужскую и женскую 
функции.установка шанырак  – мужская функция, остальная работа  – женская. 
По–видимому, в представлениях казахов существовала какая-то связь между ша-
нырак и способностью женщин к деторождению, плодовитости. например,если 
дети умирали, сразу после рождения,то послед закапывали под порогом юрты.  
огромное пространство степи без края и без конца вызывало стрем-
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ление сосредоточиться, концентрируясь в точке самого жилья, вну-
три него. видимый горизонт степи был видимым символом всего види-
мого и невидимого, диктовал особенности мышления и мировоззрения. 
Первичные видимые: круг солнца, полукруг неба, полукруг юрты 
сформировали представление о трех частях космоса и выдели-
ли цифру три. все мышление строилось на аналогах: солнце  – голо-
ва, шанырак юрты, туловище  – лучи солнца, соответственно  – уыки юрты, 
ноги  – земля, кереге, познаваясь как верхний, срединный и нижний миры. 
верхний мир- мир обитания богов, аруаков (духов предков). Срединный мир  – 
мир обитания людей. нижний мир  –мир обитания мертвых. Повторяемость 
трехзначности всего окружающего приводила к мысли о том, что в Природе все 
развивается по одним и тем же законам аналогий. Цифра «три» известна в древ-
ней философии как мировая символическая доминанта. у казахов эта цифра про-
низывает все обряды от рождения до похорон. человеческая душа представлена 
у казахов тремя видами: «ет  – жан», «шыбын  – жан», «рух  – жан». После смерти 
человека шыбын – жан уходит в небо, ет–жан в землю, рух – жан остается в доме 
умершего.

Своеобразное миропонимание и мировосприятие себя как ча-
сти Природы, вселенной как результат духовного стремления чело-
века познать язык природы и жить в ладу с ней, пребывать в гармо-
нии с нею способствовали становлению стабильного уклада жизни. 
интересно, что картина мира у различных народов была схожа. но в то же вре-
мя имелись в ней и особенности. весь мир  – космос  – располагался в двух пло-
скостях   – вертикальной и горизонтальной. образно же он воспринимался в виде 
Мирового дерева  – байтерек. корни дерева  – нижний мир, мир предков. Ствол  – 
срединный мир, мир людей, живущих ныне, и крона  – верхний мир, мир духов, 
предков. Эти три мира ориентировались по вертикали, но каждый из них имел и 
горизонтальную плоскость, в свою очередь, разделенную на четыре зоны  – Север, 
Юг, Запад, восток.

каждая из зон или сторон света имела эмоциональную определенную окра-
шенную смысловую нагрузку. Пространство не воспринималось как однородный 
континуум, а имело качественные характеристики. например, восток  – считался 
положительной, хорошей стороной, потому что здесь рождалось Солнце. а вот с 
Западом связывалось все отрицательное, так как там умирало Солнце. Юг и Север 
противопоставлялись друг другу. кроме смыслового определения каждая изсторон 
света имела и цветовое отличие. Юг символизировал красный цвет. восток – голу-
бой, запад – белый, Север – черный. в китайском фэн–шуй также имеется цветовая 
маркировка сторон света.

для обозначения сторон света также обозначали терми-
ны «вперед  – восток, назад  – запад, направо  – юг, налево  – север». 
Такие, примерно, представления о сторонах света, о космосе лежали в основе многих 
обычаев, ритуалов. известно, что казахи в древности, принося клятву, использовали 
четыре стрелы, каждая из которых обозначала одну из сторон света. именно четыре 
стрелы прикреплены на головном уборе Золотого человека из иссыка [1].

Сочетание цветов в орнаменте имеет важное значение  – они должны че-
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редоваться в определенном порядке. беспорядочное распределение цветов даже в 
самом оригинальном орнаменте может сделать его серым и невыразительным. че-
редование цветов в орнаменте подчиняется логике его содержания, а выбор цветов 
всегда связан с природой, этнографической историей казахского народа и имеет 
символическое значение. выбор цвета фона и рисунка определяет композицию. у 
казахов цвета всегда имели символический смысл: голубой цвет был всегда симво-
лом неба; красный цвет – символом солнца, огня; желтый цвет – символом разума, 
тоски, печали; черный цвет – символом земли; зеленый цвет – символом молодости, 
весны. Поэтому, когда для изделия выбирается один из этих цветов, определяется 
и его символическое значение. Следовательно, в выборе и расположении цветов в 
орнаменте отразились исторически сложившиеся представления каждого народа 
об окружающем мире, его эстетический вкус и национальные особенности. Так, 
например, в средней зеленой полосе россии преобладает цвет красный, а в городах 
Средней азии и казахстана, среди желтых пустынь, существует привязанность к 
керамике всевозможных голубых оттенков.

изучением орнамента занимались многие ученые: австралийские 
(в.куррер, Ф.Т. куглер), русские (С.в. иванов, в.в. Стасов, Ф.к. волков, С.а. давы-
дов, н.Ф. Сумцов), казахские (а. Маргулан, Т. басенов, а. Масанов, М. Муканов и 
др.). в своих трудах они описали виды орнамента, его классификацию, историю 
возникновения на основе собранного ими богатого этнографического материала. 
указанные исследователи с особым интересом изучили орнаментальное искусство 
восточных народов, символическое значение узоров, изображающих полумеся-
цы, рога, листья, геометрические фигуры, возникновение их названий на основе 
определенных представлений. например, изучая происхождение геометрических 
композиций из ломаных, параллельных, круговых линий, треугольных, четыреху-
гольных, ромбовидных узоров, исследователи пришли к выводу, что в основе лежат 
различные картины геометрического орнамента из растительного мира (например, 
сломанные стебли камыша, ветки дерева и т. д.).

По происхождению казахский орнамент делится на две группы: к первой 
относятся те орнаменты, которые возникли на собственной национальной почве, 
являются истинно казахским орнаментом. вторая – это те орнаменты, которые ка-
захи переняли у других народов, т. е. интернациональные орнаменты. казахский 
национальный орнамент насчитывает очень много видов и названий  – более 200. 
По содержанию орнамент можно классифицировать по следующим группам:

1. Космогонический (связанный с изображением солнца, луны и звезд). К 
нему относятся такие виды орнамента, как «ай» (луна), «айшық» (лунообразный), 
«жұлдызша» (звездочка), «күн нұры» (солнечный свет), «күн көзі» (солнечный глаз), 
«күн сәулесі» (солнечный луч), «ай гүл» (лунный цветок), «жұлдыз» (звезда).

2. Орнамент, связанный с названиями животных, частей их тел и т. д. В основу 
этого вида орнамента взята форма «қошқар мүйіз» (бараний рог), «итқұйрық» (со-
бачий хвост), «өркеш» (верблюжий горб), «түйетабан» (верблюжий след), «ашатұяқ» 
(пара копыт), «түйемойын» (верблюжья шея), «арқармүйіз» (рог архара).

3. Орнамент, связанный с названиями мелких животных и насекомых: «алақұрт» 
(пестрый паук), «жылан» (змея), «жыланбас» (змеиная голова), «құмырсқа» (муравей), 
«жыланбаур» (змеиное брюхо), «көбелек» (бабочка), «шыбын қанат» (крылья мухи).
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4. Орнамент, связанный с названиями птиц: «құсқанат» (птичьи крылья), 

«қазтабан» (гусиные лапки), «қазмойын» (гусиная шея), «құсмойын» (птичья шея), 
«құстумсық» (птичий клюв).

5. Растительный орнамент, «арпабас» (ячменная головка), «үш, бес, алты, сегіз, 
он екі, жапырақты гүлдер» (трех-, пяти-, шести-, восьми-, двенадцатилистные цветы), 
«қызғалдақ» (тюльпан), «райхангүл» (роза), «гүл» (цветок), «жетігүл» (семицветик).

6. Орнамент, связанный с орудиями труда и быта: «балта» (топор), «түйме» 
(пуговица), «ожау» (ковш), «қайнар» (родник), «қос тұмарша» (два амулета), «балтақ» 
(костыль), «сыңарөкше» (один каблук), «ирек» (зигзаг), «тарак» (гребешок).

в прикладном искусстве используются два вида красок:
1. Порошки и жидки красители, изготовленные современным химическим 

способом.
2. Природные (натуральные) красители. их получают из глины, охры, раз-

личных минералов и растений.
Мастера изготавливают краски сами из природных материалов, дополняя 

их различными природными добавками. раньше для окраски дерева, шкуры, кожи 
использовались распространенные в природе готовые красители  – глина белого, 
желтого, зеленого, красного и черного цветов, охра (желтая, зеленая, красная). Соки 
плодов белладонны, боярышника, черной смородины, земляники, черемухи, ши-
повника и других растений также были своеобразными красителями. народные 
умельцы широко применяли краски, изготовленные из корней, коры, листьев рас-
тений путем выпаривания. например, коратальника, тополя, сосны, дуба, яблони, 
граната, винограда, абрикоса давала красный, желтый, рыжий, коричневый оттенок. 
кору снимали с дерева осенью, мололи на ручной мельнице, измельчали в ступе до 
состояния порошка, а затем варили. выварив кору определенное время, процежи-
вали и вновь кипятили до загустения (иногда кору сушили, измельчали в порошок). 
в раствор добавляли нашатырь. купорос, соль, воск, квасцы. краски изготовляли 
также из косточек сливы, хурмы, абрикоса, скорлупы орехов, пережаренных зерен 
пшеницы, ржи. Путем их различных смешиваний получали разные краски.

Мастера декоративно-прикладного искусства берут элементы орнамен-
та у природы. Талант художника помогает им как можно точнее передать на 
бумаге стилизованное изображение увиденного в природе: плодов, ягод, цветов, 
животных.

СПиСоК иСПолЬЗоВанноЙ лиТераТУрЫ:
1. «Под общим Шаныраком», караганда, издательство: Экожан, 2010 г.
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Гастрольная жизнь развивающего мегаполиса в 20-х-30-х годах прошлого 
столетия была довольно насыщенной и разнообразной. на урал приезжали извест-
ные коллективы и солисты, составляющие «золотой музыкальный запас» страны. 
в их числе Московская опера, киевская опера, ленинградский балет под упр. кше-
синского, театр им. к. С. Станиславского, Московский государственный театр бале-
та под упр. в. кригер, студия им. айседоры дункан.

выступающие артисты, разнообразие представленных жанров, концерт-
ная многоплановость, качество исполнения, высокая культура многих коллекти-
вов и отдельных солистов благотворно влияли на развитие музыкальной культуры 
населения урала. народники также посещали концерты гастролеров и брали на 
вооружение определенные музыкальные, исполнительские, репертуарные ориен-
тиры, что положительно сказалось для развития академического исполнительства 
на русских народных инструментов.

неоднократно, начиная с 1927  года, приезжал на урале артист-баянист, 
виртуоз-гармонист, юморист-сатирик а. и. донской. Помимо концертных высту-
плений исполнитель принимал участие в организации конкурсов на звание лучше-
го гармониста и баяниста города челябинска, был членом жюри.

в 1929  г. баянист вторично выступил в челябинске после гастролей в «…
китае для агитации и пропаганда русского искусства» [2].

в 1929 году уральцы слушали игру гармониста н. куткина, в течение 20 лет 
профессионально работающего, много гастролирующего музыканта. н. куткин от-
личался от ранее бывших гармонистов-профессионалов тем, что свою программу 
исполнял на семи миниатюрных гармонях, начиная от укороченного баяна и за-
канчивая миниатюрной пятиклавишной гармонью. оригинальность выступлений 
определялась ещё и тем, что музыкант плясал и одновременно играл каждой рукой 
отдельно на двух гармонях.

в различные годы на урале концертировал блестящий музыкант Файзулла 
Туишев, начинавший свою гастрольную жизнь ещё с десятилетнего возраста. вир-
туозную игру гармониста слышали в Японии, корее, китае, Манчжурии, Монголии, 
в Сан-Франциско и берлине, поэтому понятен интерес, с которым было встречено 
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сообщение газеты «челябинский рабочий»: «Только 2  концерта Заслуженного ар-
тиста республики виртуоза-гармониста Ф. Туишева, исполнителя на 15  различных 
видов гармошек» [6].

концерты всегда проходили очень живо, красочно. исполнитель выходил 
в яркой, живописной одежде и мастерски играл на разных гармонях. впоследствии 
за большие заслуги гармонист был удостоен почетного звания народный артист 
Татарской ССр.

дважды (в 1933  и 1937  гг.) приезжал с гастролями на урал своеобразный 
профессиональный коллектив – Первый в СССр Государственный симфонический 
оркестр гармонистов под руководством бановича л. М.

оркестр звучал насыщенно, высококультурно. Его репертуар составляли про-
изведения композиторов-классиков: л. в. бетховена, П. и. чайковского, Ж. бизе, Э. 
Грига, а. лядова. рабочие челябинского тракторного завода писали в адрес оркестра: 
«Минуты вашего выступления были минутами подлинного культурного отдыха для 
коллектива рабочих в 1500 человек. Примите нашу благодарность» [1, с. 56].

концерты Первого в СССр симфонического оркестра гармонистов в пол-
ной мере показали прекрасные возможности звучания сложной музыки на русских 
народных инструментах.

из гармонистов и баянистов уральцы слушали выступления П. Стрыгина 
из ленинграда, афанасьева, «... известных русских баянистов-танцоров из барнау-
ла, братьев никитиных» [7], четко, с большим вкусом исполнявших марши, русские 
народные песни, «…Мюзик-холл – бр. Шнейдер – виртуозы на баяне» [5].

огромный интерес у челябинских баянистов к классическому репертуару, 
нотам вызывали наезды столичного дуэта  – Саши Цымдина и василия Герасимо-
ва. дуэт приезжал на 2-3  месяца и работал в одном из ресторанов. выступления, 
помимо хорошей слаженности, чёткости, виртуозности отличались тем, что одно 
отделение ресторанной работы обязательно полностью строилось баянистами на 
классическом репертуаре – музыке Ф. Шуберта, П. и. чайковского, в. а. Моцарта. 
Местные музыканты-любители и профессионалы регулярно приходили слушать 
эти концерты. выступления данного дуэта подвигли многих челябинских баяни-
стов к изучению нотной грамоты, наследия композиторов-классиков, так-так «на 
слух» уже не просто было подобрать вальс Ф. Шопена или танец и. брамса.

в 1928 году жители урала увидели и услышали единственное в мире музы-
кальное изобретение. челябинская городская газета сообщала: «человек-оркестр. 
Тульский рабочий алексей Григорьевич Тульский-батищев изобрел инструмент  – 
3 скрипки, пианино и баян заменяющий одним человеком целый оркестр…испол-
няются не только народные песни, но и самые сложные высокохудожественные 
произведения классической музыки» [8].

Зрители видели на сцене пианино, баян, скрипки, установленные в специ-
альной нише. от левой и правой клавиатуры баяна к специальным приставкам для 
пианино и к скрипкам шло большое количество соединительных резиновых шлан-
гов. Скрипки звучали от вращения круглого смычка и металлических пяльцев, а на 
пианино игралось посредством приставки. в работе участвовали и ноги играюще-
го, они нажимали педали, способствующие игре на пианино. Спиной нажимался 
специальный механизм, соединённый со скрипками. он прикреплялся к стулу.
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достаточно качественно исполнялись разнообразные произведения: рус-

ские народные песни, вальсы Э. вальдтейфеля и и. Штрауса, марши, отрывки и 
попурри из оперетт и. кальмана, Ж. оффенбаха и других композиторов, увертюра 
к опере Ж. бизе «кармен».

в июне 1937  года состоялись гастроли известного на весь мир ленинград-
ского оркестра русских народных инструментов им. в. в. андреева. Если создание 
и деятельность оркестра в 1880-90-х годах  – это одно из крупнейших и знамена-
тельных явлений русской культуры, то в масштабе нашего уральского края приезд 
коллектива явился очень важным событием, благотворно повлиявшим на дальней-
шее состояние струнных народных инструментов, на исполнительскую культуру, 
на педагогическую направленность. в свое время концерты оркестра производили 
фурор в англии, Франции, америке, Германии. Своей деятельностью ленинградцы 
пропагандировали истинно русскую академическую культуру, воспитывали «на-
родников», т. к. звучащая музыка являлась прекрасным эталоном для всех любите-
лей игры на балалайках, домрах.

весть о приезде артистов мгновенно распространилась после появления 
короткого газетного сообщения: «Приезжает ансамбль русских народных инстру-
ментов им. андреева» [3]. неизгладимое впечатление произвёл оркестр высоко-
профессиональной игрой на уральских слушателей. Слаженность, мощность зву-
чания, отточенность исполнения, филигранная техника, огромная музыкальность 
буквально потрясли уральцев. и народная, и классическая музыка одинаково го-
рячо принимались на всех концертах. Помимо выступлений оркестранты прово-
дили творческие встречи с трудящимися, оказывали методическую помощь само-
деятельным музыкантам, консультировали руководителей местных любительских 
оркестров и ансамблей.

дважды (в 1931  и 1935  гг.) гастролировал на урале выдающийся виртуоз-
балалаечник николай осипов, начавший свою исполнительскую карьеру еще с 
восьмилетнего возраста. в репертуаре музыканта были сложные классические про-
изведения: «вариации на тему а. корелли» Ф. крейслера, «Пляска смерти» к. Сен-
Санса, «Цыганские напевы» П. Сарасате, «вечное движение» н. Паганини и др.

другой известный исполнитель-балалаечник к. Плансон посетил ураль-
ские края в 1937 г. к этому времени артистический «багаж» музыканта составляло 
довольно солидное количество концертов по всей стране, в 1916  г., он ездил на 
гастроли в китай и Японию аккомпаниатором солистки Мариинского театра ан-
дреевой. в репертуар к. л. Плансона входило много классических произведений, 
игра отличалась своеобразием, высокой техникой, мастерством. все это послужило 
залогом успеха. уральские любители-струнники на концерте внимательно смотре-
ли за приемами игры балалаечника, чтобы потом взять их себе на вооружение.

в 1929  г. гастролировал гитарист-классик, композитор Ю. Гурилев. в рецен-
зиях местной прессы высоко оценивались технические возможности музыканта «…
одна из лучших вещей, исполненная Гурилевым – Марш к 10-летию красной армии, 
сочиненный самим Гурилевым. в этом произведении удачно сочетаются барабанная 
дробь, сигналы, строевая походная музыка, чеканящий шаг красноармейца» [4].

регулярные гастроли профессиональных музыкантов-народников опти-
мизировали весь процесс развития русского народного инструментария, являлись 
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ориентиром для местных музыкантов в классическом репертуарном направле-
нии, в высокопрофессиональном исполнительском плане, формах выступлений, 
качественной подаче музыкального материала, культуре сценического поведения. 
Гастролирующие артисты проводили стихийные «мастер-классы», устраивали по-
сиделки на квартире одного из челябинских народников, где собирались местные 
музыкальные силы. Передача исполнительского опыта, сольное и ансамблевое до-
машнее музицирование со столичными народниками, их помощь в нотном мате-
риале – это был существенный фактор, непосредственно влияющий на становление 
и развитие уральской академической исполнительской и педагогической школы 
русских народных инструментов, мощный стимул для местных баянистов, гармо-
нистов, струнников, ряд которых впоследствии составил замечательную плеяду 
педагогов и исполнителей-народников.
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найбільш поширеними серед вітчизняного друкованого орнаментуван-
ня другої половини хх століття були тенденції звертання до фольклорних та 
рослинно-квіткових мотивів, які художники та критики мистецтва часто безпосе-
редньо пов’язували з народними українськими традиціями. Значно рідше трапля-
лося оздоблення абстрактними орнаментами. вони не несли ідеологічного наван-
таження, тому не були виставковими і не надходили у багатотиражне виробництво, 
оскільки торгівлею серед покупців як правило культивувалися фігуративні мотиви. 
для нас важливо виділити саме такі роботи та їх авторів, прослідкувати джерела їх 
інспірації та вплив на загальну картину культури оздоблення вітчизняного друко-
ваного текстилю.

Зауважимо, що внаслідок поверхневої орнаментації в умовах механізованого 
виробництва вибійчана техніка наближається до станкового живописного чи 
графічного мистецтва. Тому, з огляду на різноманітність виражальних можли-
востей, якими оперує промислова текстильна графіка, дослідники залучають до 
поділу зображень ознаки розмежування малярських творів  – образотворчість та 
необразотворчість [5, с. 120]. на основі розглянутих позицій друковані орнамен-
ти доцільно поділяти на зображальні (фізіоморфні візерунки) та незображальні 
(геометричні, абстрактні та нефігуративні).

у свою чергу серед різноманітності друкованих абстрактних орнаментів на 
текстилі можна умовно виділити такі групи:

– фігуративні зображення типу «ескіз»;
– геометричні орнаменти, спроектовані під впливом течії оп-арт;
– візерунки, створені під впливом абстрактного живопису (у 1960-х роках 

на основі формальних технічних прийомів під впливом занять у студії Е. белютіна; 
орнаменти кінця хх  – початку ххІ століть, виконані під впливом переходу ми-
стецтва до асоціативності та абстрактності).

до нефігуративних (безпредметних) орнаментів відносимо візерунки, 
які є абстрактними швидше за технікою виконання, а не своєю суттю. Серед них 
можна виділити асоціативні рисунки, які імітують природні поверхні, живописні, 
графічні техніки; зображення в стилістиці абстрактного експресіонізму (роз-
бризкування, цятки, плями тощо); візерунки, створені видами друку. Так при 
безрапортному нанесенні фарби на полотно, на відміну від способів, які 
ґрунтуються на відтворенні малюнка, заздалегідь створеного художником, 
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цей процес здійснюється безпосередньо на текстильному матеріалі. Зображен-
ня створюється відповідним розташуванням і змішуванням струменів різних 
барвників, що подаються оператором на похилу площину, з якої стікають на тка-
нину. в результаті одержують зображення у вигляді переривистих, періодично 
розташованих кольорових смуг з ефектом «під мармур». Такий безрапортний 
друк у другій половині хх століття ввели на чШк.

Перша умовно абстрактна оздоба в українському вибійчаному текстилі 
з’явилась у 1960-ті роки. нею можна вважати двошарові візерунки, в яких на 
чіткий контур зображальної форми накладалась розмита колірна пляма [3, с. 50]. 
відріз такої тканини іноді справляв враження дитячого малюнка чи живопис-
ного ескізу. Прикладами є візерунки о.  вовченко (кШк) та Т.  Іванової (дШк) 
(рис.1). характерними для цього періоду є і дві роботи н. Грибань (дШк) 1967 та 
1968  рр. [1]. на одній з них зображені голубі і сірі маки на сірому тлі, на іншій  – 
більш абстрактний візерунок. Зображення сприймаються плямами з чіткою, але 
плавною конфігурацією, задум підтриманий і чистими локальними яскравими ко-
льорами, виконаними друком «під акварель».

у текстильну графіку ці принципи поетики потрапили під впливом 
абстракціонізму, особливо закордоном. Перші такі спроби виникли у 1960-
ті  – 1970-ті роки, коли шляхом до подолання деякої однобокості раціонально-
узагальнюючого мистецтва та способом суб’єктивно-індивідуального бачення 
світу виявився етюд, перш за все, пейзажний. Як зауважує мистецтвознавець 
Ганна Ягодовська у ньому були важливі не лише природня непередбачуваність 
враження, миттєвість схопленого і зупиненого на полотні миттєвого стану, 
освітлення, настрою, але і форма, яка передбачала низку умов. Так, принципу 
етюдності відповідає підкреслено фрагментарна, «випадкова» композиція, колір 
ніби втілює довільне відчуття, швидкий, широко кинутий мазок потрапляє повз 
форму, поспішаючи за зміною вражень [4, с. 51].

в орнаментальному мистецтві такі прийоми є формальними, потрібними, 
передусім, для зменшення чіткості «важкого» зображення, вуалювання конкретних 
контурів форми, вкрай важливого для мови художнього текстилю.

наприкінці 1950-х  – початку 1960-х років як різновид раціонально-
геометричного напряму в мистецтві, набув поширення оп-арт. Мистецтво оп-
арту було строго безпредметне, воно розвивалось із геометрії та геометричної 
абстракції, які створювали оптичне враження динаміки, вібрації, порушували 
площинність, відкривали ефект простору. Під впливом цієї течії у друкованих ри-
сунках почали використовувати імітацію тривимірного зображення, двошарової 
тканини (муарові візерунки), створення ілюзії руху на площині тканини. При-
кладом такого «оптичного» геометричного візерунку є «Тінь і світло» М.  Жиліної 
(дШк), в. Грасіна (Тбк) (рис.2).

абстрактними по суті були орнаменти, створені на основі формаль-
них технічних прийомів під впливом занять у студії відомого художника-
мистецтвознавця Елія белютіна. окремі художники промисловості були запрошені 
до участі у всесоюзній творчій групі під його керівництвом при вІалЕГПроМі. Такі 
виїзні практики тривали, починаючи з 1957 року і протягом 1960-х років. особливо 
масовими і плідними були поїздки по волзі, коли група фрахтувала великі паро-
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плави і на декілька тижнів виїжджала на етюди (об’єднували до 250  осіб) [2]. Цю 
студію відвідували у 1968 році і українські художники – р. Пашкевич, в. Журавльов 
(головний художник чШк). Заняття абстрактним живописом під керівництвом 
Е.  белютіна, як згадують очевидці, допомогли виробити нові формальні технічні 
прийоми та зрозуміти роль емоції в мистецтві, які згодом використали у роботі над 
оздобленням тканин (рис.3).

Значно більше абстрактних орнаментів на друкованому текстилі з’явилось 
наприкінці хх  – на початку ххІ століть. нові композиційно-образні структури 
почали формуватися ще у 70-х – 80-х роках хх століття під впливом зростаючої 
інтелектуалізації творчих процесів. Як стверджують мистецтвознавці, їх виник-
нення пов’язане з новими завданнями тогочасного вітчизняного мистецтва, які 
полягали у виробленні асоціативно-відстороненої образно-пластичної мови 
6; 7]. Під впливом переходу мистецтва до асоціативності та абстрактності, знач-
но пізніше, наприкінці 1980-х років незображальні мотиви розповсюджуються і 
у промислових виробах.

Поширення нової течії в оздоблення шовкових та бавовняних тка-
нин пов’язане із приходом на комбінати у другій половині 1980-х  – на початку 
1990-х років молодих художників. Так на чШк помітними є група абстрактних 
орнаментів у яскравій колористиці художників-випускників львівського дер-
жавного інституту прикладного і декоративного мистецтва л. Сагайдак, Т. куліш, 
Є. чекмарьової, о. Шепенькова, в. роєнко, н. кікоть. кожен із них, звичайно, ба-
чив геометрично-абстрактну тему по-своєму. роботи в.  роєнко більш сміливі 

Рисунок 1. Абстрактний орнамент 
Т.Іванова (ДШК). 1962 р. 

 Рисунок 2. «Оптичний» візерунок. 
М.Жиліна (ДШК). 1964 р.
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за композицією, частково інспіровані 
українським модерном (рис.4). 
візерунки н.  кікоть дуже яскраві на 
ясному тлі, з мінімальним введенням 
темних кольорів. насиченість барв ком-
пенсувалася аплікативною технікою 
виконання, коли фрагменти мотивів 

відокремлені один від одного світлим 
тоном фону. виділяються і роботи цього періоду і художниці кШк натаелли 
Швачко. вона, зокрема, ввела у вибійчаний текстиль імітацію фарбових розпливів 
ручного розпису та вишуканий колорит (рис.5).

Значно рідше в умовах вітчизняного вибійництва оздоблювали абстрак-
тними орнаментами поштучні вироби  – скатертини, серветки, хустки тощо. 
Щоб проаналізувати нову течію в оздобленні поштучної вибійки, звернемося до 
творчості молодих художників цього періоду. однією з них є львівська мистки-
ня Галина вихованська. більша частка її робіт характеризується, насамперед, 
новим розумінням оздоблення текстильних виробів, лаконічністю пластичних 
засобів, виразною експресією як кольору, так і форм візерунка. Текстильна графіка 
Г.  вихованської переважно безпредметна, асиметрична. Малопомітними у масово-
му тиражі були і окремі спроби молодих художниць кхФ кардинально змінити 
стилістику хусток протягом 1990-х років. Митець рівненського льонокомбінату 
о.  Євчук створив серію рапортних кроків складної безпредметної графіки. Про-
те вони не були впроваджені у виробництво, бо вимагали передачі різноманітних 
відтінків та непомітного стику рапортів.

Рисунок 3. Абстрактний візерунок.  
Р.Пашкевич (ДШК). 1970-ті рр. 

Рисунок 4. Абстрактний візерунок. 
В.Роєнко (ЧШК). 1995 р.
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Серед вітчизняних орнаментів початку ххІ століття поширеними стали 
спрощені геометризовані мотиви, площинні рослинні та змішані орнаменти, виконані 
часто у чистих локальних кольорах з різкими контрастними поєднаннями (рис.6).

Висновок. різновиди абстрактних орнаментів у вітчизняних вибійках були 
найменш чисельними серед іншої оздоби. Їх розвиток підпорядковувався загальним 
культурно-мистецьким процесам в україні та значно залежав від індивідуальних твор-
чих манер художників текстилю. відзначаємо художню цінність більшості абстрак-
тних візерунків 60 – 70-х років хх ст., коли створення їх створення було виваженим та 
змістовно-насиченим прцесом. Інколи через великі площі зображень, поєднання часто 
локальних, яскравих, насичених кольорів, їх недосконале відтворення друком перші 
спроби такого оздоблення часто сприймалися як збіднені і грубуваті. через зміну 
політико-економічого стану в україні цей цікавий і потрібний експеримент не мав часу 
розвинутися у художньо більш якісні роботи. натомість, на початку 1990-х років стає 
помітним збіднення художньої мови візерунку вітчизняних промислових вибійок, а 
головне, вони не витримують потреб часу і перестають вироблятися.

умовні скорочення:
дШк – дарницький шовковий комбінат
кШк – київський шовковий комбінат
Тбк – Тернопільський шовковий комбінат
чШк – черкаський шовковий комбінат

Список використаних джерел:
1. 1. веселкові барви. українське декоративне мистецтво: альбом / [авт. вступ. ст. 

н. І. велігоцька, упоряд. М. М. Єсаулова]. – к.: Мистецтво, 1971. – 154 с.
2. кашук л. Жива белютинская студия! / лариса кашук // oгонек. – 1989. – №34. – С. 24.
3. Стриженова Т. к. наталья васильевна кирсанова / Стриженова Т. к. – л.: ху-

дожник рСФСр, 1976. – 188 с.
4. Ягодовская а.Т. от реальности к образу. духовный мир и предметно-

пространственная среда в живописи 60-х – 70-х годов / анна Тимофеевна Яго-
довская. – М.: Советский художник, 1985. – 184 с.

Рисунок 5. Абстрактний візерунок.
Н.Швачко (КШК). 1990-ті рр. 

Рисунок 6. Абстрактний візерунок.
С.Бошко (ТБК). Поч. 2000-х рр.



64

Badania naukowe naszych czasów 
5. Яковець І. о. Засоби художньої виразності в дизайні текстилю (черкаський 

регіон): дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / Яковець Інна олександрівна. – 
черкаси, 2007. – 193 с.

6. Ямборко о. Я. Гобелен у контексті українського образотворчого мистецтва 1960-
1990-х рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 
17.00.05 «образотворче мистецтво» / о. Я. Ямборко. – львів, 2008. – 15 с.

7. Яців р.М. львівська графіка / Яців роман Миронович.  – к.: наукова думка, 
1992. – 118 с. 



65

Научные исследования современности
ПОД- СЕКЦИЯ 7. Театральное искусство.

глебова и.С.
доцент кафедры «режиссуры и мультимедиа», 

кандидат политических наук,  
Гуманитарный институт телевидения  

и радиовещания им.М.а.литовчина

аналиЗ СТаноВлениЯ СоВреМенноЙ УралЬСКоЙ 
ДраМаТУргичеСКоЙ ШКолЫ ниКолаЯ КолЯДЫ (К 20-Ти леТнеМУ 

ЮБилеЮ)

В статье представлена история формирования современной уральской шко-
лы драматургии за последние 20 лет. Описан творческий путь ее создателя Нико-
лая Владимировича Коляды. Перечислены этапы становления и развития уральской 
школы драматургов и ее последователи. Проанализированы причины успеха деятель-
ности Школы и основные события в жизни этого творческого Союза. Представлены 
фотографии основателя школы и его наиболее известных учеников. Выделены основ-
ные характеристики и отличительные особенности уральской драматургической 
школы. Приведены примеры постановок пьес учеников Школы на сценах ведущих рос-
сийских театров.

Ключевые слова: современные уральские драматурги, николай коляда, 
уральская драматургическая школа, фестиваль «коляда-plays», конкурс драматур-
гов «Евразия», «коляда-Театр».

Keywords: modern ural playwrights, Nikolay Kolyada, ural dramaturgic school, 
festival «Kolyada-Plays», competition of playwrights «Eurasia», « Kolyada-Theatre».

The article is devoted to the formation history of the modern ural drama 
school during the last 20  years. The creative development of its founder nikolai 
Vladimirovich kolyada is described here. The stages of formation and development 
of the ural playwrights’ school and its followers are listed in the article. The reasons 
for success of the School and all basic events of this artistic union are analyzed. The 
photographs of the founder of the school and of its best known students are presented. 
The main outstanding features and characteristic of the ural drama school are singled out. 
Examples of staging in the leading russian theaters by followers of the school are given. 
The keywords: modern ural playwrights, nikolai kolyada, the ural drama school, the 
festival “kolyada-plays”, the playwrights’ competition “Eurasia”, “The kolyada Theatre”.

в театрах россии за последние 20  лет выявилась тенденция сокращения 
постановок по пьесам современных отечественных драматургов. известный исто-
рик театра Юрий дмитриев отметил, что «отсутствие современных пьес является 
истинной трагедией современного театра, только те произведения, которые осве-
щают актуальные проблемы современного общества, помогают зрителю во мра-
ке жизненных проблем и сложностей обрести свет надежды» [1]. критик Павел 
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руднев пишет, что  «к современной пьесе не обращаются лидеры режиссерского 
цеха  — Женовач, Яновская, Гинкас, врагова, в некотором смысле арцибашев»[2].

художественные руководители, режиссеры и директора театров открыто 
высказываются, что произведения современных драматургов поверхностны, не 
предают глубину человеческих чувств, конфликтов, велика обыденность представ-
ленного мира. Современную драматургию обвиняют в главном недостатке в «пло-
хом знании театра», потому режиссеры боятся брать современные пьесы.

Причина отказа театра от современной драматургии кроется в отсутствии 
возможности авторов публиковаться в специализированных печатных изданиях в 
объемах, необходимых для знакомства с их творчеством. Союз писателей и Союз 
драматургов утратили свое влияние, поэтому предлагать новые пьесы в государ-
ственные театры стало некому. Многие театры лишились финансовой поддержки 
государства и во избежание рисков развернулись в сторону компактных для га-
стролей комедийных «антреприз», или ушли в «проверенную классику».

Современные драматурги, не видя и не слыша, как звучат их произведения 
со сценических площадок, не могут почувствовать, сориентироваться и понять, как, 
написанное ими на бумаге слово, принимают зрители. Появился термин «бумажная 
архитектура»[3], означающее, что драматурги вынуждены писать на перспективу. 
драматург Елена исаева так определяет недостатки современной драматургии: «ее 
мало ставят, поэтому ее недостатки не выявлены — ведь они могут быть видны 
только в процессе постановки и в реакции зрителей»[4].

Первый шаг к сближению современных драматургов с театрами сделал 
николай коляда (рис.1а)  – уральский драматург, автор 93  пьес, советский и рос-
сийский актёр, театральный режиссёр,  заслуженный деятель искусств российской 
Федерации  (2003), лауреат международной премии им. к.  С.  Станиславского, вы-
пускник 1977  года Свердловского театрального училища (курс в.М.николаева), 
в 1989  – литературного института им.а.М.Горького (отделение прозы, курс 
в.М.Шугаева) [5]. Председатель комиссии по драматургии при СТд, г. Москва, лау-
реат множества премий в области литературы и театра.

20  лет назад н.в. коляда выдвинул идею по обучению студентов Екате-
ринбургского государственного театрального института по учебным программам 
литинститута им.а.М.Горького, возглавив кафедру «драматургии», он начал вос-
питывать своих учеников по специализации «литературное творчество». уже пер-
вый выпуск студентов дал российскому театру драматурга олега богаева (рис.1б), 
затем василия Сигарева (рис.1в), ставшего лидером литературного поколения на-
чала 21  века. в последующие годы курс коляды закончили и позднее приобрели 
известность как востребованные театральные авторы: александр архипов, анна 
богачева, Ярослава Пулинович, Татьяна Ширяева, владимир Зуев, анна батурина, 
валерий Шергин, андрей Григорьев (киносценарист и режиссер) и другие.

Постепенно в Екатеринбурге сложилась школа коляды, названная в по-
следствии театральными критиками «уральская школа драматургии». Ее студенты 
и выпускники стали за эти 20 лет лауреатами самых престижных конкурсов и пре-
мий: «Евразия», «действующие лица», «Премьера», «дебют», «Золотая маска» [9] и 
других.

Помимо преподавательской деятельности николай коляда организовал в 
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1994  году в Екатеринбурге первый уникальный театральный фестиваль «коляда-
plays», на котором ему удалось собрать под одной крышей 18  театров россии и 
дальнего зарубежья, которые поставили его пьесы, написанные в 80-е и 90-е годы. 
дальнейшей задачей фестивалей стало приглашение российских и зарубежных 
театров, имеющие опыт постановки спектаклей по пьесам современных уральских 
драматургов, премьеры которых состоялись в течение последних трех театральных 
сезонов.

Помимо смотра театральных спектаклей в рамках фестиваля «коляда-
plays» проводится их публичное обсуждение дирекцией фестиваля – коллегией те-
атральных критиков (рис.2а,б). наряду с основной программой реализуется офф-
программа в форме внеконкурсных показов, культурных проектов и мероприятий 
в области современной драматургии, сценографии, исполнительского мастерства, 
театрального образования, технологий театрального менеджмента, издательской 
деятельности, способствующих реализации концепции Фестиваля как профессио-
нального театрального форума и праздничной акции для любителей театрального 
искусства [10]. Фестиваль проводится при поддержке Свердловского регионально-
го отделения Союза театральных деятелей российской Федерации.

в поддержку своей Школы николай коляда с 2002  года организовал еже-
годный Международный конкурс молодых драматургов «Евразия». Задача конкур-
са  – отбор лучших пьес современных драматургов, написанных за последние не-
сколько лет. Ежегодно на конкурс присылают более 200  пьес из россии, украины, 
казахстана, болгарии, Германии: пьесы на свободную тему, для камерных театров 
и для детских театров. работы публикуются в сборниках «Евразия» [11] и рассы-
лаются по театрам россии в том числе и в электронных версиях, чем облегчают 
поиск для режиссеров и художественных руководителей театров. За 11  лет со дня 
основания конкурса было выпущено полтора десятка сборников пьес, в том числе 
в 2013 году – двухтомник молодой драматургии (составитель н.в. коляда).

николай владимирович основал в 2001 году в Екатеринбурге «коляда – те-
атр» и в 2004  году получил под него собственное помещение. в репертуаре театра 
как спектакли по классическим пьесам («король лир», «вишневый сад», «Женить-

А
 

Б
Рис.2 А, Б – Коллегия театральных критиков на 7-Международном театральном 
фестивале «Коляда-Plays», г.Екатеринбург (фото автора)
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ба»), так и произведения современных авторов («русские сказки», Татьяны Ши-
ряевой, «клаустрофобия» константина костенко), а также пьесы николая коляды 
(«букет», «Мадам роза», «Старая зайчиха» и другие). «коляда-театр» активно га-
стролирует в Москве, Санкт-Петербурге, Франции, Германии, Словении, Польше, 
принимает участие в фестивалях «Золотая Маска», «радуга» и многих других. Театр 
каждый год пополняет свой репертуар новыми пьесами современных драматур-
гов.

особенность уральской школы драматургии в гипер-натурализме пьес, где 
редко встречаются откровенные злодеи, зато все  – жертвы. насилие в этой эсте-
тике окрашено в мелодраматические тона и всех жалко. и зритель искренне со-
чувствует, смеется и плачет в финале. хочется сделать акцент на выразительность 
языка современных пьес – фольклорные, немногословные, словно снятые с уст лю-
дей с улиц маленьких городов и деревень, ученики Школы уральских драматургов 
умеют ухватывать и концентрировать в тексте речевую стихию, оставляя ее узна-
ваемой, и при этом фантасмагоричной. уральские драматурги с особым вниманием 
относятся к современному человеку, его проблемам и к психологизму жизненных 
ситуаций. исход большинства пьес дает возможность некоего примирения, и неко-
его света. Современные театральные критики вынуждены признавать, что в стране 
«сегодня кипит-шумит драматургический бум»[12]. исследователи отечественной 
драмы в. Забалуев и а. Зензинов отмечают, что «никогда еще в истории российской 
литературы и российского театра драматургия не переживала такого расцвета. ни-
когда еще российская драма не становилась главным жанром российской литера-
туры, как это происходит сейчас»[13].

николай коляда на сегодняшний день является одним из самых востребо-
ванным российских драматургов. Его пьесы переведены на немецкий (15 пьес), ан-
глийский, французский, итальянский, испанский, шведский, финский, болгарский, 
латышский, греческий, словенский, сербский, турецкий, украинский, белорусский, 
венгерский, литовский языки. Поставлены на сценах театров англии, Швеции, Гер-
мании, СШа, италии, Франции, Финляндии, канады, австралии, Югославии, Сло-
вении, Македонии, латвии, литвы и во многих других странах. Первооткрывателем 
творчества коляды для московского зрителя стал художественный-руководитель 

 
А

 
Б

Рис.3 Спектакли театра «Современник» по пьесам Николая Коляды  
А – «Мурлин Мурло», Б – «Селестина» [14]
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театра «Современник» Галина волчек, которая поставила четыре пьесы уральского 
«лопе-де-вега»  – «Мурлин Мурло» (1990) (рис.3  а), «Мы едем, едем, едем» (1995), 
«уйди, уйди» (2001) и «Селестина» (2002) (рис.3 б). все спектакли до сих пор вклю-
чены в репертуар театра и собирают зрительские аншлаги. в настоящее время на 
сценах московских театров идет более двух десятков его пьес.

Пьесы учеников Школы уральских драматургов, так же востребованы рос-
сийскими театрами. Произведения олега богаева были поставлены ведущими рос-
сийскими режиссерами: владимиром Мирзоевым, ниной чусовой, романом коза-
ком, кириллом Серебренниковым. ученица Школы – Ярослава Пулинович сегодня 
одна из самых популярных женщин-драматургов, ее пьеса «наташина мечта» была 
поставлена в театрах более 28  раз и продолжает ежегодно ставиться. Пьесы васи-
лия Сигарева идут на московских сценах МхТ, раМТа, театра Гоголя, а так же в 
театрах Гамбурга и лондона.

выводы По СТаТЬЕ
– основным создателем и двигателем развития современной уральской 

школы драматургии является николай владимирович коляда.
– ученики школы коляды имеют все возможности по продвижению своих 

произведений в рамках многочисленных программ, создателем которых является 
н.коляда

– Свежесть и актуальность пьес современных драматургов притягивает 
к себе постоянный интерес театров и зрителей своими актуальными сюжетами и 
своей уральской самобытностью.
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генДернаЯ аССиММеТриЯ В роССиЙСКоМ оБраЗоВании: 
ПричинЫ и СлеДСТВиЯ

Э. Сюллеро в работе «история и социология женского труда» пишет, что 
уже «с конца хiх века сфера применения женского труда значительно расшири-
лась и продолжает расширяться. <...> По-прежнему больше всего женщин на кон-
торской работе, на некоторых должностях в государственном аппарате, в торговле, 
на педагогической работе в начальной школе. <...> наблюдается также тенденция 
к преобладанию женщин на определенных должностях, требующих специальных 
знаний (преподавателей средней школы, библиотекарей и пр.)» [1, с.180].

М. М. Проскурина (Яворович), говоря о феминизации науки как социоло-
гической проблеме [2, с.72-77], отмечает возникновение «новой волны» процесса 
феминизации науки в последние десятилетия, когда доля женщин стала возрастать 
не только из-за того, что их приток увеличивается, но и вследствие уменьшения 
количества стремящихся в науку мужчин [с.73]. Те же процессы происходят и в 
школьной системе образования. «Заметное снижение общественного статуса на-
учной деятельности, которое отмечалось во второй половине 70-х и в начале 80-х 
годов (в годы так называемого «структурного кризиса», связанного с рационали-
зацией производственной сферы на основе энерго- и человекоемких технологий) 
во многих экономически развитых странах, привело к оттоку части мужчин в бо-
лее престижные области. Это явление вполне соответствует известной ориентации 
представителей сильного пола на профессиональные достижения в перспективных 
и престижных видах деятельности, а также на высокий заработок» [там же: с. 73-
74]. автор указывает и некоторые другие факторы феминизации науки: общеиз-
вестный невысокий уровень профессиональной и территориальной мобильности 
женщин, которые по инерции остаются на своих рабочих местах, довольствуясь 
минимальной заработной платой; женщины сохраняют более высокую привер-
женность занятости в условиях стабильности и минимального риска, что фактиче-
ски соответствует ориентации на бюджетный сектор экономики [там же: с. 75]. в 
школьном образовании действуют те же факторы феминизации.

С точки зрения Э. Сюллеро,  – «Соображения о «доходности» и престиже 
всегда являются превалирующими. как только какая-либо работа упрощается, де-
лается более безопасной, немедленно падает связанный с ней престиж, она уже не 
приносит доходов и становится «женской». Мужчины бросают ее в поисках обла-
стей, где борьба за существование сулит им более существенные выгоды. Таким об-
разом, разделение профессий на «мужские» и «женские» вовсе не объясняется на-
личием или отсутствием умственных способностей или деловых качеств» [1, с.184]. 
С последним утверждением нельзя не согласиться. «...трудно определить,  – про-
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должает Э. Сюллеро, – действительно ли женщины достигли тех успехов, о которых 
принято говорить. нередко они проникают только в те отрасли, куда мужчины 
согласны их пустить, поскольку они не склонны оставаться там. Тогда профессия 
превращается из «мужской» и сугубо запретной в «женскую, но это уже не завоева-
ние, а уступка, сделанная с условием, что некоторые сферы деятельности останутся 
недоступными для женщин. в течение веков женщины были отстранены от педа-
гогической деятельности, сегодня же мы видим, что они широко занимаются ею.... 
<...> Свободные профессии могут до определенной степени феминизироваться по 
мере того, как связанные с ними функции, традиционно считавшиеся почетны-
ми, теряют свою привлекательность и не выдерживают сравнения с некоторыми 
специальностями в области техники или коммерции, а также с занятием высших 
должностей в государственном аппарате» [там же: с.185]. автор делает выводы, 
основываясь на опыте женщин и мужчин различных стран, но и для российского 
общества феминизация малопрестижных и малооплачиваемых сфер занятости ха-
рактерна в той же мере.

Г. Силласте пишет, что «признак пола существенно влиял» на развитие об-
разования, высшей школы и научных учреждений россии на протяжении всего хх 
столетия [3,с.96]. «Соотношение численности мужчин и женщин и, в соответствии 
с ним, «вес» педагогов и ученых менялись в зависимости от конкретных социально-
экономических и политических условий, между тем гендерная асимметрия на об-
разовательном поле оставалась неизменной. Такого рода асимметрия в российском 
образовании – явление давнее» [там же].

«Самая сильная гендерная асимметрия, – отмечает Г. Силласте, – наблюда-
ется среди школьных учителей» [там же: с.100]. рассматривая динамику гендерной 
асимметрии учителей общеобразовательных учреждений россии в 1980-1998 годы, 
автор показывает, что «большинство педагогических коллективов общеобразова-
тельных школ  – абсолютно феминизированные профессиональные сообщества. 
Причем, начиная с 1980  года, численность женщин-учителей непрерывно возрас-
тала, неуклонно приближаясь к 90  и более процентам. интенсивная феминизация 
школьной среды оказывает и оказывала негативное влияние на воспитательный 
процесс в средних учебных заведениях, поскольку влияние мужчин на воспитание 
детей (особенно мальчиков) в школах, как и в семье, заменить женским невозмож-
но» [там же].

Причины гендерной асимметрии в педагогических коллективах общеоб-
разовательных школ автор по существу указывает те же, что в вузах и в научных 
коллективах. «Главные из них – катастрофическое ухудшение материального поло-
жения учителей, резкое падение престижности их профессии. учителя-мужчины 
вынуждены искать более выгодные, точнее  – более обеспеченные сферы прило-
жения своих знаний и возможностей. большинство «мужских дорог» оказалось 
для женщин закрытыми или трудно доступными. Явно феминизированным, т.е. 
гендерно-асимметричным в пользу женщин, является состав преподавателей госу-
дарственных средних специальных учебных заведений...» [там же].

«Гендерная асимметрия в российском образовании, – продолжает Г. Силла-
сте, – имеет не только количественные, но и качественные особенности» [с.100]. По 
мнению автора, они заключаются «Прежде всего – в глубинной социальной страти-
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фикации женской части интеллигенции в зависимости от уровня доходов, социаль-
ного статуса и социальной престижности» [там же]. исходя из социологического 
анализа результатов мониторинга общественного мнения россиян, проведенного 
вЦиоМ с 1996 по 1998  годы, автор выделяет в современной российской интелли-
генции три страты, каждая из которых имеет свой гендерный «вес» [с.100-101].

Первая страта – высшая интеллигенция («мозг нации»). в нее входят люди 
творческих профессий, развивающие науку и технику, гуманитарную среду, куль-
туру. доля женщин среди интеллектуалов этой страты – доминирующая (не менее 
57%) [с. 101].

вторая страта – массовая интеллигенция. к ней относятся врачи, учителя, 
журналисты, конструкторы и другие специалисты. Женщины в этой страте состав-
ляют преобладающее большинство (до 70%) [там же].

Третью страту  – согласно социологической терминологии, нарекли «полу-
интеллигенцией». Это самый феминизированный слой российской интеллигенции 
в целом (ее более 80%). По роду занятий сюда входят работники и специалисты как 
с высшим, так и средним специальным и общим образованием: референты, лабо-
ранты, ассистенты, техники и фельдшеры, медицинские сестры [там же].

Г. Силласте отмечает еще одну гендерную особенность сферы образования 
и науки, которая состоит в более широком доступе женщин к трудовой занятости 
в системе образования, чем в других сферах жизни общества. Это связано с низким 
уровнем зарплаты в учебных заведениях.

Стратегия выживания, социальное самочувствие, ценностные ориентации, 
пути социальной адаптации педагогов давно интересовали ученых. Женщины яв-
ляются особой прослойкой, имеющей свои специфические проблемы, поэтому их 
социальное и профессиональное самочувствие становится объектом исследований 
[4, с.178].
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Вступ. наразі бронхіальну астму в дітей розглядають як захворювання, 
що характеризується хронічним запаленням бронхів, у розвитку якого відіграють 
роль різноманітні клітини та клітинні елементи (Gina-2008) [4]. вважають, 
що за антигенної стимуляції первинні ефекторні клітини (епітеліальні клітини 
дихальних шляхів, опасисті клітини, макрофаги), зв’язані із Іg Е, вивільняють 
медіатори запалення, що провокує розвиток запального процесу, який 
проявляється підвищенням судинної проникливості, набряком слизової бронхів 
та бронхоспазмом [7]. При активації вторинних ефекторних клітин (нейтрофіли, 
еозинофіли, макрофаги) відбувається їх дегрануляція, що супроводжується 
вивільненням значної кількості чинників агресії: вільних радикалів кисню й азоту, 
протеолітичних ферментів, катіонних білків, пероксидів тощо [9; 11].

Слід відмітити, що у літературних джерелах накопичені дані щодо активації 
перекисного окиснення ліпідів за бронхіальної астми [3; 6], однак активні форми 
кисню викликають, у першу чергу, перекисне окиснення білків, зокрема, плаз-
матичних мембран [1; 5]. відомо, що перекисне окиснення білків призводить до 
утворення фрагментованих та агрегованих білкових сполук, які є субстратом для 
протеолітичних ферментів, що активує протеоліз та сприяє подальшому посилен-
ню деструктивних процесів у вогнищі запалення [2]. водночас, протеолітичні фер-
менти вивільняються при активації нейтрофілів ще у ранній стадії запалення [12], 
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що суттєво посилює процеси протеолізу як у ранній, так і пізній стадіях запального 
процесу. Слід зазначити, що модифікація білкових сполук як за рахунок протеолізу 
(ферментативного гідролізу), так і за рахунок перекисного окиснення, суттєво 
посилюється при загостренні захворювань, впливі тютюнового диму тощо [10]. 
виходячи із наведеного вище, дослідження процесів окислювальної модифікації та 
протеолізу білків є актуальним та перспективним для кращого розуміння патоге-
незу та вдосконалення індивідуалізованого лікування дітей, хворих на бронхіальну 
астму, враховуючи інтенсивність запального процесу бронхів.

Мета роботи. вивчити показники окислювальної модифікації та протеолізу 
білків і оцінити їх діагностичну цінність для діагностики активності запалення ди-
хальних шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму.

Матеріал і методи. для досягнення мети роботи обстежено 112  дітей 
шкільного віку, хворих на бронхіальну астму (ба), які отримували стаціонарне 
лікування в обласній дитячій клінічній лікарні №1  м. чернівці. Зважаючи на те, 
що за даними літератури оксид азоту є «маркером запалення» при бронхіальній 
астмі [8], за критерій активності останнього взято рівень метаболітів оксиду азо-
ту в конденсаті видихуваного повітря. оскільки при окисному стресі (який наяв-
ний за загострення бронхіальної астми) відбувається руйнування білкових сполук 
оцінено показники протеолітичної активності в конденсаті видихуваного повітря 
і другим маркером взято вміст азоказеїну (показник лізису високомолекулярних 
білків). виходячи з виявлених даних конденсату з обстежених нами дітей, хворих 
на бронхіальну астму, сформовано 2  клінічні групи за показниками активності 
запалення бронхів: при одночасному вмісті метаболітів оксиду азоту більше 
40 мкмоль/л та протеолітичній активності за лізисом азоказеїну більше 1,3 мл/год. 
діагностували сильне (виразне) запалення в дихальних шляхах (52  дитини), а при 
меншому їх вмісті  – помірну активність запального процесу в дихальних шляхах 
(60 дітей). Середній вік дітей І групи (із виразним запальним процесом бронхів) ста-
новив 11,1±0,49 років (71,1±6,34% хлопчиків), ІІ групи – 12,3±0,46 років (76,7±5,51% 
хлопчиків), тобто групи порівняння співставимі за основними клінічними харак-
теристиками.

комплекс досліджень сироватки периферійної крові включав: визна-
чення загального білку за методом Lowry o.h.; визначення вмісту альдегідо- і 
кетопохідних 2,4-динітрофенілгідразонів (акднФГ) основного і нейтрального 

Таблиця 1 
Вміст загального білка та продуктів окислювальної модифікації білків у периферійній 
крові обстежених дітей

Клінічні групи
К-сть 
дітей

Загаль-
ний білок, 
г/л

АКДНФГ
основного характеру, 
Е 430 ммоль / г білка

АКДНФГ
нейтрального характеру, 
Е 370 ммоль / г білка

І
«Виразне»  
запалення

52 80,5±1,40 19,1±0,71 1,73±0,07

ІІ
«Помірне»  
запалення

60 76,4±1,50 21,3±0,78 2,01±0,05

р р<0,05 р<0,05 р<0,05
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характеру за методикою дубініної о.Є. та співавт.; визначення протеолітичної 
активності за лізисом азоальбуміну, азоказеїну та азоколагену за веремєєнко к.н. 
та співавт.

отримані результати дослідження аналізувалися за допомогою пакету 
програм “StatiStiCa 7.0” StatSoft inc. з використанням параметричних і 
непараметричних методів обчислення, а також методами біостатистики та 
клінічної епідеміології. діагностичну цінність показників оцінювали за чутливістю 
(чТ), специфічністю (СТ), передбачуваною цінністю позитивного результату 
(ПЦПр) та негативного результату (ПЦнр), відношенням правдоподібності (вП), 
співвідношенням шансів, абсолютним ризиком.

результати дослідження та їх обговорення.
встановлено, що вміст продуктів окислювальної модифікації білків у 

периферійній крові за їх реакцією з 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-днФГ) 
відрізнявся у дітей за різної активності запального процесу бронхів (табл. 1).

відмічено, що в дітей із «виразним» запаленням дихальних шляхів 
порівняно з пацієнтами з «помірним» запаленням вміст загального білка вірогідно 
збільшувався, а вміст продуктів окислювальної модифікації білків, навпаки, змен-
шувався. Так, показники вмісту загального білка у периферійній крові більше 
75,0  г/л у І групі спостерігали у 54,5% випадків та у представників ІІ групи  – 
тільки у 9,5% спостережень (рφ<0,01). При подальшому аналізі виявлено, що вміст 
акднФГ основного характеру у периферійній крові, менший від 21,0 Е 430 ммоль/г 
білка, траплявся у 81,0% дітей І групи та у 27,3% дітей ІІ групи (рφ<0,01), а вміст 
білкових сполук нейтрального характеру, що не перевищував 1,9  Е 370  ммоль/г 
білка, спостерігався у 81,0% та у 13,6% відповідно (рφ<0,01).

Про наявність зв’язку між зниженими показниками вмісту продуктів 
окислювальної модифікації білків нейтрального характеру у периферійній крові 

Рисунок 1. Показники протеолітичної активності сироватки крові дітей, хворих 
на бронхіальну астму

0

2

4

6мл/год

"Виразне" запалення
бронхів

3,14 ± 0,15 2,61 ± 0,07 1,06 ± 0,03 

"Помірне" запалення
бронхів

2,93 ± 0,14 2,42 ± 0,09 0,96 ± 0,03 

р, НВ  НВ  

ПЛА  за лізисом 
азоальбуміну 

ПЛА  за лізисом 
азоказеїну 

ПЛА  за лізисом 
азоколу 

НВ р<0,05 
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та ознаками посилення активності запалення бронхів, мабуть, непрямо свідчила 
їх вірогідна кореляція з вмістом метаболітів оксиду азоту в конденсаті видиху-
ваного повітря (r=-0,4, р=0,01). виявлені також вірогідні зворотні кореляційні 
зв’язки показників концентрації загального білка у квП із вмістом продуктів 
окислювальної модифікації білків у периферійній крові основного (r=-0,4, р=0,01) 
та нейтрального характеру (r=-0,6, р=0,02).

відмічено тенденцію до збільшення активності лізису азоальбуміну й 
азоказеїну та вірогідним посиленням лізису азоколу в сироватці крові дітей за 
високої інтенсивності запального процесу дихальних шляхів (рис. 1).

Слід зазначити, що показники протеолітичної активності за лізисом 
азоальбуміну у периферійній крові, що не перевищували 3,1 мл/год, траплялися у 
пацієнтів І групи у 34,8% випадків, а у представників ІІ групи – у 75,0% спостережень 
(рφ<0,05). Натомість протеолітична активність за лізисом азоказеїну у периферійній 
крові більша за 2,4 мл/год спостерігалася у 78,3% дітей І групи та у 39,1% пацієнтів ІІ 
клінічної групи (рφ<0,05). Відмічене вірогідне підвищення протеолітичної активності 
за лізисом азоколу в сироватці крові дітей І клінічної групи, мабуть, частково обу-
мовлювалося запальним процесом бронхів, що непрямо підтверджував вірогідний 
прямий кореляційний зв’язок показників лізису азоколу в сироватці крові з вмістом 
метаболітів оксиду азоту в конденсаті видихуваного повітря (r=0,4, р=0,01).

Зважаючи на виявлені відмінності біохімічних показників сироватки крові 
за різної активності запального процесу в дихальних шляхах, можна було очікувати 
їх достатню діагностичну цінність у підтвердженні «виразного» запального проце-
су, що підтверджено нашими даними (табл. 2).

отримана діагностична цінність біохімічних показників сироватки крові 
по виявленню «виразного» запалення бронхів дає підстави вважати, що вміст 
акднФГ нейтрального характеру <1,9 Е 370 ммоль/г білка має високу діагностичну 
цінність та може бути самостійно використаний як скринуючий тест для верифікації 
активності запального процесу бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму. З 

Таблиця 2 
Діагностична цінність біохімічних показників сироватки крові у виявленні «виразного» 
запалення бронхів

Показники 
Діагностична цінність, %

ВП +
ЧТ СТ ПЦПР ПЦНР

Загальний білок >75 г/л 90,5 54,6 65,5 85,7 2,0
АКДНФГ основного характеру <21 Е 430 ммоль 
/ г білка

81,0 72,7 73,9 80,0 3,0

АКДНФГ нейтрального характеру <1,9 Е 
370 ммоль / г білка

81,0 86,4 85,0 82,6 5,9

Протеолітична активність за лізисом 
азоальбуміну >3,1 мл/год

76,0 65,2 70,4 71,4 2,2

Протеолітична активність за лізисом 
азоказеїну >2,4 мл/год

78,3 60,9 66,7 73,7 2,0

Протеолітична активність за лізисом азоколу 
>1,2 мл/год

96,0 43,5 64,9 90,9 1,7
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цією метою оцінено посттестову вірогідність наявності «виразного» запалення ди-
хальних шляхів у дітей із бронхіальною астмою при вмісті акднФГ нейтрального 
характеру в сироватці крові менше 1,9  Е 370  ммоль / г білка. Слід відмітити, що 
вміст загального білка та акднФГ основного характеру <21 Е 430 ммоль / г білка 
у сироватці крові володіли досить високою чутливістю теста, проте недостатньою 
специфічністю та передбачуваною цінністю позитивного результату.

Висновки
1. у дітей із «виразним» запаленням дихальних шляхів порівняно із 

пацієнтами з «помірним» запаленням бронхів вміст загального білка та показники 
протеолізу збільшуються, а вміст продуктів окислювальної модифікації білків, на-
впаки, зменшується.

2. уміст акднФГ нейтрального характеру сироватки крові <1,9  Е 
370  ммоль/г білка має високу діагностичну цінність та може бути самостійно ви-
користаний як скринуючий тест для верифікації активності запального процесу 
бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму.

3. визначення активності запального процесу бронхів дозволяє 
обґрунтувати індивідуалізовану базисну терапію, особливо на етапі моніторингу 
ба з метою підтримки контролю.
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найпоширенішою ендокринною патологією в україні є захворювання 
щитовидної залози. Це становить серйозну медико-соціальну проблему, особливо 
для карпатського регіону, а також для прилеглих областей україни, Польщі, румунії. 
Протягом останніх десятиліть помітно зросла частота гіпотиреозу у популяції, у тому 
числі, серед дітей [1, c. 35]. При гіпотиреозі зазнають ураження усі органи і системи. 
ураження серцево-судинної системи проявляється у вигляді “мікседематозного сер-
ця”. Проявами його є дистрофічні порушення у кардіоміоцитах, зміни ЕкГ, аритмії 
[2, c. 274]. у патогенезі клінічних проявів гіпотиреоїдного серця залишаються 
нез’ясованими багато моментів, що спонукає учених до активного наукового 
пошуку. актуальним є питання створення адекватної моделі гіпотиреозу, що 
дозволить з максимальною достовірністю дослідити патогенетичні механізми 
формування гіпотиреоїдного серця.

Як показує аналіз наукових джерел, експериментальна модель гіпотиреозу 
створюється шляхом введення тваринам синтетичних тиреостатичних препаратів 
мерказолілу, 6-метилтіоурацилу, пропілтіоурацилу або в поєднанні цих препаратів 
з тиреоїдектомією [3, c. 206]. Механізм дії тиреостатичних преператів полягає в 
гальмуванні синтезу йодовмісних гормонів у щитовидній залозі, прискоренні 
елімінації йодидів із щитовидної залози і пригніченні активності ферментних 
систем, які беруть участь в окисленні йодидів у йод, що призводить до гальмування 
йодування тиреоглобуліну і затримки перетворення дийодтирозину в тироксин.

Матеріали і методи. для експериментального відтворення гіпотиреозу 
нами було обрано тиреостатичний препарат мерказоліл (“Здоров’я”, україна), 
який вводили щодобово тваринам per os в дозі 75 мг/кг маси тіла протягом 14 діб. 
Експерименти проведено на 20  статевонезрілих білих щурах-самцях масою 0,08-
0,12  кг у віці 1,5-2,0  місяці. усі втручання та забій тварин проводилися з дотри-
манням принципів “Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей” (Страсбург, 
1985), ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (київ, 2001). вибір 
умов відтворення гіпотиреозу зроблено на підставі аналізу наукових джерел [4, c. 
473]. Спеціально проведені дослідження показали, що статевонезрілі щурі більш 
резистентні до мерказолілу, ніж дорослі і старі [5, c. 80]. Якщо для 40-50-відсоткового 
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зниження концентрації тиреоїдних гормонів у крові старих щурів достатньо 9 діб, 
то статевонезрілим щурам необхідно вводити препарат 14 діб, що й було враховано 
нами при моделюванні гіпотиреозу.

результати та обговорення. у дослідженнях ми керувалися наступними 
показниками глибини гіпотиреоїдного стану: маса тіла тварин, ректальна темпера-
тура, частота серцевих скорочень, об’єм поглинутого кисню. Їх визначали двічі – до 
початку введення мерказолілу і на 14-ту добу від початку експерименту. Масу тіла 
щурів визначали вранці на лабораторній вазі. ректальну температуру вимірювали 
медичним термометром. для підрахунку частоти серцевих скорочень реєстрували 
електрокардіограму. За допомогою респіраційної камери визначали об’єм поглину-
того кисню. у тварин з гіпотиреозом відмічалося збільшення маси тіла на 37,8 %, 
зниження частоти серцевих скорочень на 21,4 %, зниження ректальної температу-
ри на 1,2 °С і зменшення споживання кисню на 28,7 % (табл. 1.). Про адекватність 
створеної експериментальної моделі свідчить достовірність різниці між вихідними 
показниками і показниками 14-добового гіпотиреозу.

у зв’язку з тим, що гіпотиреоз викликали у статевонезрілих тварин, які 
продовжували рости, було здійснено паралельне двотижневе спостереження за 
здоровими тваринами того ж віку і статі, які перебували в аналогічних умовах 
(табл.2.). результати спостереження показали, що впродовж 14  діб частота серце-
вих скорочень, ректальна температура і інтенсивність поглинання кисню тварина-
ми істотно не змінювалися. достовірно зросла тільки маса тіла. в процесі розвитку 
гіпотиреозу цей показник також змінювався в напрямку збільшення, проте, якщо у 
здорових щурів зростання його складало 14,6 %, то у щурів з гіпотиреозом – 37,8 %, 
тобто приріст маси в динаміці гіпотиреозу був у 2,6 рази більшим, ніж у здорових 
тварин за той самий період. Ця різниця достатньо велика, щоб вважати зміну маси 
тіла об’єктивним показником глибини гіпотиреозу, нарівні з частотою серцевих 

Таблиця 1. Показники глибини гіпотиреоїдного стану у щурів після 14-добового введення 
мерказолілу в дозі 75 мг/кг маси тіла

Етап спостереження 
(n=10)

Маса тіла, кг
Ректальна тем-
пература, °С

Об’єм поглину-
того кисню, мл/
(кг·хв)

ЧСС,
уд./хв

Вихідний стан 0,082±0,001 38,9±0,1 10,1±0,1 562±5

14-та доба гіпотиреозу
0,113±0,001
Р<0,001

37,7±0,1
Р<0,001

7,2±0,1
Р<0,001

442±6
Р<0,001

Таблиця 2. Зміни маси тіла, ректальної температури, поглинання кисню і частоти 
серцевих скорочень у здорових статевонезрілих щурів впродовж 14-добового 
спостереження (M±m)

Етап спостереження 
(n=10)

Маса тіла, кг
Ректальна тем-
пература, °С

Об’єм поглинутого 
кисню, мл/(кг·хв)

ЧСС,
уд./хв

Вихідний стан 0,082±0,001 38,8±0,1 10,3±0,1 549±13

14-та доба спостере-
ження

0,094±0,001
Р<0,001

39,0±0,1
Р>0,1

10,5±0,1
Р>0,25

535±6
Р>0,25
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скорочень, ректальною температурою і об’ємом поглинутого кисню.

Висновки.
1. обрану нами експериментальну мерказолілову модель гіпотиреозу 

можна вважати адекватною та придатною для проведення експериментальних 
досліджень з вивчення патогенетичних механізмів гіпотиреозу.

2. достовірними критеріями глибини гіпотиреоїдного стану слід вважати: 
масу тіла, ректальну температуру, частоту серцевих скорочень, об’єм поглинутого 
кисню.

3. у перспективі доцільно розробити та апробувати інші моделі експери-
ментального гіпотиреозу, зокрема, ті, що ґрунтуються на поєднанні впливу тирео-
статичних препаратів і тиреоїдектомії.

. література.
1. Тимченко а. М. Медичні та соціальні проблеми профілактики йододефіцитних 

захворювань: Йодобумовлені особливості розповсюдженості окремих видів 
тиреопатології серед населення / а.М. Тимченко // Пробл. ендокрин. патол.  – 
2005. – № 2. – С. 35-45.

2. Зелінська  н.  б. особливості клініки ураження серця при гіпотиреозі / н.б. 
Зелінська // Ендокринологія. – 2002. – Т. 7, № 2. – С. 274-280.

3. Мусатова  З.  І. Експериментальне моделювання гіпотиреозу для дослідження 
препаратів, які впливають на функцію щитоподібної залози / З.  І.  Мусатова, 
в. в. ховака // Ендокринологія. – 2001. – Т. 6, дод. – С. 206.

4. Шадлинский в.б. влияние мерказолила на структуру фолликулов щитовидной 
железы у крыс / в.б. Шадлинский // бюлл. экспер. биол. и мед. – 1999. –Т. 127, 
№ 4. – С. 473-476.

5. Громакова  І. а. вікові особливості перебігу експериментального гіпотиреозу у 
щурів / І. а. Громакова, С. у. Зільберман, о. о. коноваленко // Фізіол. ж. – 2002. – 
Т. 48, № 1. – С. 80-86.



82

Badania naukowe naszych czasów 
ПОД- СЕКЦИЯ 7. клиническая медицина.

Бойко В.В. *, Шевченко а.н. *, лыхман В.н. **, Меркулов а.а. **,
Маметкулыев Б.р. *, Балтаев М. а., Багиров н.В. *, гордиенко н.а. *

*харьковский национальный медицинский университет
** Гу «институт общей и неотложной хирургии им. в.Т. Зайцева»  

наМн украины

ПроФилаКТиКа СеПТичеСКиХ оСложнениЙ реКонСТрУКТиВно – 
ВоСТаноВиТелЬнЫХ оПераЦиЙ ПоСле оБСТрУКТиВнЫХ 

реЗеКЦиЙ ТолСТоЙ КиШКи

резюме
в статье приведены результаты хирургического лечения 107  пациентов 

перенесших реконструктивно-восстановительные операции после обструктивных 
резекций толстой кишки. основную группу составили 52 больных, в контрольную 
группу вошли 55  пациентов. в исследуемой, основной группе больных, антибак-
териальная терапия проводилась препаратами с учетом чувствительности к ним 
микрофлоры. антибактериальные препараты вводились интраоперационно и в 
послеоперационном периоде эндолимфатически в катетеризированный паховый 
лимфатический узел.

Ключевые слова: обструктивные резекци толстой кишки, гнойно- септи-
ческие осложнения, антибиотикотерапия, профилактика.

Введение
частота выполнения оперативных вмешательств на толстой кишке, кото-

рые завершаются формированием колостомы достигает 60% от всех пациентов, 
оперированных в экстренном порядке на толстой кишке [3, 6, 8]. наибольшее чис-
ло из них  – больные с осложнениями рака толстой кишки. у больных с ослож-
ненным клиническим течением рака толстого кишечника, воспалительных заболе-
ваний и травм, нередко по жизненным показаниям выполняются обструктивные 
резекции с наложением колостом [2, 4]. данные операции, выполненные по соот-
ветствующим показаниям, улучшают непосредственные результаты хирургическо-
го лечения, снижают процент осложнений и летальность, но не избавляют от не-
обходимости выполнения реконструктивно-восстановительных вмешательств для 
восстановления кишечной непрерывности [1, 5, 10]. несмотря на совершенствова-
ние техники хирургических вмешательств, разработку и внедрение новых схем и 
приемов лечения, сохраняется высокая степень послеоперационных осложнений 
[8]. Это объясняется тем, что любое вмешательство на толстой кишке, содержа-
щей большое количество патогенной и условно-патогенной микрофлоры, связан-
ное с вскрытием просвета последней, опасно возникновением гнойно-септических 
осложнений, наиболее тяжелым из которых является перитонит [1 -3].

вмешательства на брюшной полости приводят к 0,3-8,6% внутрибрюшных 
осложнений [7]. Сохраняющиеся высокие цифры послеоперационных осложнений 
при выполнении реконструктивно-восстановительных хирургических вмешатель-
ствах после обструктивных резекций толстой кишки, что порой необоснованно 
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требует сужения показания к этим операциям у пожилых больных, у пациентов с 
выраженной сопутствующей патологией и в случаях технически сложных рекон-
струкций.

По данным разных авторов, послеоперационные осложнения после выпол-
нения реконструктивно-восстановительных операций на толстой кишке развивают-
ся у каждого третьего [3  – 6]. Такое большое количество осложнений приводит к 
летальным исходам 1-2,8%, а по некоторым данным до 5,2 % [5]. возбудителями гной-
ных инфекций у больных после оперативных вмешательств, связанных со вскрыти-
ем просвета кишки, как правило, являются условно-патогенные микроорганизмы [9, 
10]. необходимо отметить роль анаэробной неклостридиальной микрофлоры в раз-
витии гнойных осложнений после оперативных вмешательств на толстой кишке. По 
разным данным частота выделения анаэробных бактерий при послеоперационных 
осложнениях составляет 40-82%) [2, 8]. несмотря на проводимые профилактические 
мероприятия, применение современных противомикробных препаратов остаются 
высокими цифры летальности  – на уровне 16-33% [3]. При этом анаэробная флора 
развивается в ассоциации с аэробами, что приводит к формированию синергидного 
биоценоза, отличающегося большей устойчивостью к повреждающему воздействию 
извне [6]. Это обусловлено тем, что в процессе утилизации кислорода аэробами соз-
даются условия для развития анаэробной инфекции.

известно, что всасывание и распространение гноеродных микроорганиз-
мов при гнойно-воспалительных осложнениях происходит преимущественно через 
лимфатическую систему [5 – 7]. именно поэтому в лечении больных с различными 
формами хирургической инфекции важное место отводится эндолимфатическому 
введению антибиотиков. Метод эндолимфатической медикаментозной терапии у 
хирургических больных с гнойно-септическими осложнениями позволяет значи-
тельно снизить тяжесть этих осложнений, оптимизировать лечение вялотекущих 
хронических инвалидизирующих процессов значительно сократить длительность 
пребывания больного на койке и затраты на лечение [6]. наибольшее распростра-
нение получил метод прямого эндолимфатического введения антибактериальных 
и антимикробных препаратов [2 -4].

Материал и методы
Проанализированы результаты лечения 107  пациентов перенесших 

реконструктивно-восстановительные операции после обструктивных операций 
толстой кишки. основную группу составили 52  больных. Мужчин было 21, жен-
щин 31. рак левой половины ободочной кишки был у 24  пациентов, рак прямой 
кишки у 6  больных, воспалительные инфильтраты и флегмоны сигмовидной киш-
ки у 9 больных, некроз сигмовидной кишки наблюдали в 6 случаях, травмы прямой 
и сигмовидной кишок у 3  больных, прочие заболевания  – 4. все больные прошли 
полное общеклиническое обследование, микробиологическое исследование фло-
ры из колостомы с последующим индивидуальным подбором к ней антибиотиков, 
предоперационную подготовку. в этой группе больных антибактериальная терапия 
проводилась препаратами с учетом чувствительности к ним микрофлоры. анти-
бактериальные препараты вводились интраоперационно и в послеоперационном 
периоде в катетеризированный паховый лимфатический узел.



84

Badania naukowe naszych czasów 

контрольную группу составили 55 больных (26 мужчин и 29 женщин), по-
лучавших стандартную предоперационную подготовку, обследованных теми же 
методами и подвергшихся антибактериальной терапии интраоперационно и в по-
слеоперационном периоде по стандартным схемам, включая традиционные спосо-
бы введения препаратов (таблица 1).

По возрасту, больные распределялись следующим образом: с опухолями 
от 31 до 79 лет (средний возраст 54 года), с неопухолевыми поражениями толстой 
кишки от 17  до 78  лет (средний возраст 43  года). Таким образом, реконструктив-
но  – восстановительные операции выполнялись чаще у больных молодого и сред-
него возраста. обе группы представлены однородным клиническим материалом, 
что свидетельствует об их репрезентативности и сопоставимости проведенных в 
них исследований.

При опухолевом характере предшествующего заболевания реконструктив-
ную операцию проводили в сроки превышающие 6 месяцев, оптимальный срок 10 – 
12  месяцев. За этот период стабилизировалось общее состояние больных, стихали 
воспалительные явления в брюшной полости, уменьшалось количество спаек. При 
неопухолевом поражении кишечника при удовлетворительном состоянии больных, 
восстановительные операции производили через 3-4  месяца. Прежде чем принять 
окончательное решение о характере и объеме реконструктивного вмешательства па-
циенты тщательно обследовались. большое значение придавалось изучению культи 
кишки и проксимального отдела. для этого использовались все доступные методы 
исследования (пальцевое исследование, ректороманоскопия, фиброколоноскопия, 
ирригография, компьютерная томография, ультразвуковые исследования).

За 3  – 4  дня до операции назначалась безшлаковая диета, очищение ки-
шечника, антибактериальная терапия согласно чувствительности микрофлоры. в 
основной группе проводилась эндолимфатическая антибактериальная терапия. 
для этого выполняли катетеризацию пахового лимфатического узла. Пальпатор-
но у больного определяли самый крупный поверхностный паховый лимфатиче-
ский узел. размеры их составляют у взрослых от 8 х 16 до 10 х 18 мм. Под местной 
анестезией продольным разрезом длиной 2,5  см в проекции этого поверхностного 
пахового лимфатического узла и выбранного для резекции полюса рассекали кожу 
и подкожную жировую клетчатку, обнажали полюс лимфатического узла. далее на-
кладывали кисетный шов синтетической нитью на капсулу лимфатического узла, 
затем выполняли резекцию полюса лимфатического узла, вводили катетер, завязы-
вали кисетный шов. накладывали швы на кожу и подкожную клетчатку, катетер 
фиксировался к коже.

Таблица 1. 
Виды первичных оперативных вмешательств

Оперативные вмешательства Количество операций 
Резекция типа Гартмана 69
Резекция сигмовидной кишки с двуствольной колостомой 13
Двуствольная колостома 11
Брюшно-анальная резекция 14
Всего 107
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обычно скорость введения препаратов составляла от 4  до 6  мл/час. Эн-
долимфатическая антибиотикотерапия выступает как в качестве адъювантного 
компонента противовоспалительного лечения больных перед реконструктивно-
восстановительными операциями и в послеоперационном периоде. в зависимости 
от конституции больного, расчет дозы вводимых препаратов осуществляется на 
площадь тела или его вес, согласно чувствительности микрофлоры. Суммарные 
курсовые дозы антибактериальных препаратов составли 18-24 гр.

результаты и обсуждение
операции у большинства больных производились под эндотрахеальным 

наркозом. наиболее приемлемым доступом считали нижнесрединную лапарото-
мию. При ревизии органов брюшной полости особое внимание обращали на от-
сутствие генерализации опухолевого процесса, состояние и расположение прокси-
мального и дистального отрезка кишки.

в подавляющем большинстве случаев для восстановления непрерыв-
ности кишечной трубки использовали внутрибрюшинные анастомозы. Соустье 
формировали по типу «конец в конец» в три ряда узловых монолитных швов, 
которые не обладают «фитильными» свойствами, что уменьшает воспаление в 
тканях анастомоза и усиливает репаративную фазу заживления (таблица 2). у 
11  пациентов основной группы при выявлении факторов риска развития гной-
но – септических осложнений (наличие патогенных анаэробов в зоне планируе-
мого реконструктивного вмешательства в количестве больше одного миллиона 
колоний-образующих единиц в миллилитре) выполняли двухэтапные восста-
новительные вмешательства. Первым этапом проводили наложение восстано-
вительного анастомоза, вторым этапом малофункционирующие стомы закры-
вали внебрюшинно через 1 – 3 месяца.

у пациентов, которым были выполнены реконструктивно-вос ста но-
вительные операции для определения эффективности проведения эндолимфати-
ческой антибиотикотерапии в пред- и послеопера цион ном периоде, в сравнении 

Таблица 2. 
Виды реконструктивно-восстановительных операций

Вид операции

Группа наблюдения

Основная Контрольная

Абс. ч. % Абс. ч. %

Коло-колоанастомоз 7 13,5 11 20

Трансверзо-сигмоанастомоз 9 17,3 12 21,8

Сигмо-сигмоанастомоз 13 25 14 25,4

Сигмо-ректальный анастомоз 8 14,3 10 18,2

Двухэтапные восстановительные 
вмешательства 

11 15,4

Внебрюшинная пластика
колостомы

4 7,7 8 14,5

Итого 52 100 55 100
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с общепринятыми методами антибактериальной терапии производили регистра-
цию осложнений в послеоперационном периоде, характер которых представлен в 
таблице 3.

как видно из этой таблицы, в обеих группах больных существенная доля 
осложнений приходилась на гнойно-септические. в основной группе их констати-
ровали в 3  случаях. частота этого рода осложнений в контрольной группе была 
существенно выше – 15 человек. Здесь было отмечено увеличение доли нагноений 
послеоперационных ран. частичная несостоятельность швов анастомоза отмеча-
лась только в контрольной группе у 4 больных, дефекты зажили после проведения 
консервативных мероприятий.

оценка непосредственных результатов эндолимфатической антибио-
тикотерапии включала изучение субъективных и объективных показателей 
в течение послеоперационного периода: сроков нормализации показателей 
крови, продолжительности температурной реакции, сроков клинического 
выздоровления, количества осложнений и исходов. общий анализ получен-
ных изменений проводился каждый день после операции и в течение 7  дней 
после окончания ее проведения. Субъективный эффект лечения выражался 
в улучшении общего состояния больных, нормализации температуры тела, 
а также в оценке состояния послеоперационной раны, осуществляли реги-
страцию побочных реакций.

Выводы
реконструктивные операции по восстановлению кишечной непрерывно-

сти относятся к тяжелым вмешательствам, они нередко вопровождаются послеопе-
рационными осложнениями в том числе и гнойно-септическими.

как показали наши исследования, комплекс профилактических меропри-
ятий, а именно использование метода пролонгированного эндолимфатического 
введения антибактериальных препаратов, согласно чувствительности микрофло-
ры, позволяет практически полностью избежать развития гнойно-септических 
осложнений. При выявление групп риска развития гнойно-септических ослож-

Таблица 3. 
Послеоперационные осложнения после реконструктивно-восстановительных операций

Вид операции Основная группа n-52 Контрольная группа n-55

Нагноение 
раны

Несостоятельность 
анастомоза

Нагноение 
раны

Несостоятель-
ность анасто-
моза

Трансверзо-
сигмоанастомоз

1 1,9% - 4 7,3% 2 3,6%

Сигмо-
сигмоанастомоз

1 1,9% - 4 7,3%

Сигмо-ректальный 
анастомоз

1 1,9% - 3 5,4% 2 3,6%

Всего 3* 5,7 0* 11 20% 4 7,2

*Различия между группами достоверны (р < 0,05).
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нений (наличие патогенных анаэробов в зоне планируемого реконструктивно-
го вмешательства в количестве больше одного миллиона колоний-образующих 
единиц в миллилитре) оправдано выполнение двухэтапных восстановительных 
вмешательств. отмеченные преимущества при введении антибактериальных 
препаратов в лимфатическое русло, что позволяет добиться благоприятного 
течения послеоперационного периода, сокращая количество койко-дней на эта-
пах хирургического лечения. использование предложенного способа введения 
антибактериальных препаратов способствует уменьшению количества гнойно-
септических осложнений после реконструктивно-восстановительных операций 
до 5,7% по сравнению с 20% в контрольной группе за счет уменьшения частоты 
осложнений со стороны послеоперационной раны и предотвращения несостоя-
тельности швов анастомоза.
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Prevention of septic complications of reconstructive – vostanovitelny operations after 
obstructive colon resection

V.V. boyko*, A.N. Shevchenko*, V.N. lyhman**, A.A. Merkulov**,
B. Mametkulyev  *, М.а. Baltaev, N.V. bagirov*, N.A. gordienko*
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Summary
The results of surgical treatment of 107  patients undergoing reconstructive 

surgery after obstructive resection of the colon. Study group included 52  patients in the 
control group consisted of 55 patients. in the study, the main group of patients, antibiotic 
therapy was administered drugs including sensitivity to them microflora. antibacterial 
drugs were administered intraoperatively and postoperatively in endolymphatic 
catheterized inguinal lymph node.

Key words: obstructive colon resection, septic complications, antibiotic treatment, 
prevention.
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КореКЦіЯ анТиоКСиДанТного ДиСБаланСУ У ХВориХ 
іЗ ПоЄДнаноЮ ПаТологіЄЮ

одним з основних механізмів розвитку запалення ПЗ при хП є окисний 
стрес [4,с.25-38; 6, с.68-72]. Захисні окисні реакції, що відбуваються на даному етапі, 
супроводжуються утворенням токсичних метаболітів, в тому числі продуктів пере-
кисного окислення ліпідів (Пол), які в фізіологічних умовах нейтралізуються ба-
гатокомпонентною антиоксидантною системою організму (аоС). вважається, що 
при активації Пол, відбувається накопичення його продуктів, депресія аоС, що, 
у свою чергу, сприяє збільшенню ферментно-інгібіторного дисбалансу, включаючи 
його в хибне коло патогенезу панкреатиту. Інтенсифікація процесів Пол при хП 
приводить до підтримання запалення, некрозу тканини залози. Має місце також 
пригнічення процесів тканинного дихання, що зумовлює прогресування запаль-
них і дистрофічних змін ПЗ [4,с.25-38; 6, с.68-72,9, с.379-388].

корекція дисбалансу Пол – аоЗ полягає в регуляції активності не тільки за 
участю антиоксидантів, але і шляхом зміни складу жирних кислот мембран[7,с.90-
93]. окислюючи фосфоліпіди, які містять ПнЖк і білки клітинних мембран, вільні 
радикали порушують їх проникність та еластичні властивості. на сьогоднішній день 
є переконливі докази застосування препаратів омега-3 ПнЖк в різних галузях медицини [3, 
с.51-57; 7,с.90-93]. нами запропоновано новий спосіб корекції дисбалансу системи Пол-аоЗ у 
хворих на хП в поєднанні з МС.

Мета: оцінка ефективності метаболічної корекції антиоксидантного 
дисбалансу із застосуванням омега-3  ПнЖк у комплексному лікуванні хворих на 
хП в поєднанні МС.

Матеріал і методи дослідження
обстежено 129  хворих на хП, з них 84  хворих на хП в поєднанні з МС. 

обстежені хворі були пацієнтами спеціалізованого гастроентерологічного 
відділення Мкл №1  м. Івано-Франківська. Серед обстежених пацієнтів перева-
жали жінки (72  особи; 55,8% випадків). чоловіків відповідно було 57  осіб (44,2%). 
вік обстежених коливався від 20 до 61 року і в середньому становив 48,3±4,1 роки. 
всім хворим, включеним у дослідження, після ознайомлення і підписання ними 
інформованої згоди проводилося загальноклінічне та лабораторно-інструментальне 
обстеження.

діагноз хП верифіковано згідно наказу МоЗ україни №271 від 13.06.2005р. 
в основі розмежування форм хП використовувалась Міжнародна класифікація 
хвороб та причин смерті 10-го перегляду. діагноз МС верифіковано згідно 
рекомендацій всесвітньої федерації по вивченню цукрового діабету (iDF) [ 8,с. 
1059-1062].
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всіх обстежених було розподілено на 3  групи. в Ι групу увійшли 45  хворих на хП 

без інших фонових захворювань, в ІІ групу – 42 хворих на хП в поєднанні з МС, компонен-
тами якого було абдомінальне ожиріння (ао), підвищення артеріального тиску (аТ) вище 
130/85 мм.рт.ст. (або наявність діагностованої артеріальної гіпертензії (аГ)), гіперглікемія натще 
більше 5,6 ммоль/л (або верифікований цукровий діабет (Цд)). у пацієнтів ІІΙ групи (42 хво-
рих) хП поєднанувався з МС, як і в ІІ групі. крім того у всіх хворих даної групи визначалася 
дисліпідемія. контрольну групу складали 30 практично здорових осіб. хворих ІІ та ІІІ груп 
у відповідності до застосованого лікування були розподілено на дві підгрупи: ІІа 
та ІІІа підгрупи отримували базову терапію; пацієнти ІІб та ІІІб підгруп отриму-
вали базову терапію у поєднанні з омега-3 поліненасиченими жирними кислотами 
(епадол 2г/добу, всередину).

Стан перекисного окислення ліпідів оцінювали за показниками вмісту в 
плазмі крові малонового альдегіду (Ма) та дієнових кон´югатів (дк) [1, с.41-43]. 
для вивчення стану системи антиоксидантного захисту (аоЗ) організму визнача-
ли активність церулоплазміну (ЦП) і насиченість трансферину (ТФ) залізом мето-
дом Г.о. бабенка [3, с.51-57]. усі отримані протягом досліджень дані оброблені за 
допомогою програм «Statistica for windows v. 7.1». вірогідність різниці кількісних 
показників визначалися за допомогою t критерія Стьюдента. розбіжності між 
порівнюваними показниками вірогідні, якщо значення вірогідності більше або 
дорівнює 95% (р<0,05). для дослідження взаємозв’язків між показниками, що 
аналізуються, проведено кореляційний аналіз з розрахунком парних коефіцієнтів 
кореляції Пірсона (r).

результати досліджень та їх обговорення
Показники окисно-відновної системи у хворих мали односпрямовані зміни і вірогідно 

відрізнялись від контрольних. однак при поєднаному перебігу хП та МС дані показники 
перевищували аналогічні у хворих з ізольованим хП. Поряд із цим існувала вірогідна 
відмінність між групами: у хворих ΙΙΙ групи спостерігався достовірно вищий 
(p<0,05) рівень Ма та дк у порівнянні з аналогічними показниками у пацієнтів Ι 
та ΙΙ групи.

При вивченні функціонування системи аоЗ у хворих були отримані результати згідно 
яких можна говорити про більш виражене пригнічення її активності у хворих з поєднаною 
патологією, що вказувало на зменшення її резервів та неспроможність адекватного реагування 
даної системи. Спостерігалося вірогідне зниження (p<0,05) активності ЦП у всіх ви-
падках загострення хП у порівнянні зі здоровими особами. насиченість ТФ залізом 
у здорових осіб, також, істотно відрізнялась від такої у всіх випадках захворювання 
хП, у яких відмічалось вірогідне зменшення цього показника (p<0,05). Поряд із цим 
існувала вірогідна відмінність між групами: у хворих ΙΙ та ΙΙΙ груп спостерігався 
достовірно нижчий (p<0,05) рівень ЦП та ТФ у порівнянні з аналогічними показ-
никами пацієнтів Ι групи та групою здорових осіб. При порівнянні показників ΙΙ 
та ΙΙΙ груп відмічалось достовірне (p<0,05) зниження рівня рівня ЦП у пацієнтів 
ΙΙΙ групи. відомо, що патогенетичним чинником оксидативного стресу у хворих з МС є по-
рушення ліпідного та вуглеводного обміну, зокрема гіперглікемія та дисліпопротеїдемія [4,с.56-
75]. внаслідок гіпертриацилгліцеридемії посилюються реакції Пол, оскільки є доступним суб-
страт окиснення. враховуючи повідомлення про роль Пол в посиленні фібротичних процесів 
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у підшлунковій залозі та активації фіброгенезу, можна припустити патогенетичну роль у 
прогресуванні хП із погіршенням фіброзу [4,с.25-38; 6, с.68-72].

За даними кореляційного аналізу виявлялися статистично значущий прямий 
кореляційний взаємозв’язок переважно середньої сили між ступенем між рівнем ТГ та Ма 
(r = 0, 34, p= 0,007) та зворотній – між хС лПвЩ і Ма (r = – 0,467, p = 0,007). у хворих на 
ізольований хронічний панкреатит кореляційний зв’язок ліпідів і показників Пол-
аоЗ відсутній. отже, наявність метаболічного синдрому призводить до посилення 
процесів ліпопероксидації, тим самим поглиблюючи патологічні зміни у тканині 
підшлункової залози.

через 3 тижні після застосованої терапії стан Пол та системи аоЗ в усіх групах 
хворих не змінювався, що підтверджувалось відсутністю вірогідних змін у порівнянні з 
показниками до початку лікування рівнів дк та Ма, ЦП та ТФ (p>0,05).

через 3  місяці після проведеного лікування нами відмічено внорму-
вання процесів Пол та системи аоЗ у ΙΙа та ΙΙΙа підгрупах, що проявлялось у 
достовірному зниженні рівня Ма та дк та підвищенні рівня ЦП та ТФ Проте 
отримані показники вірогідно відрізнялись від показників здорових осіб. отримані 
нами дані свідчать про недостатню ефективність впливу базисної терапії на стан 
системи Пол – аоЗ у хворих на хП в поєднанні з МС.

При аналізі показників Пол у ΙΙб та ΙΙΙб підгрупі ми констатували вірогідне 
(p<0,05) зниження рівня Ма на 67% і 66,4% і дк 66% і 64,21% відповідно та на-
ближення його до показника у здорових осіб. Також, у хворих даних підгруп ми 
спостерігали достовірне (p<0,05) зростання рівня насиченості ТФ на 31,5% і 36,06% 
залізом у та активності ЦП на 42% і 41,8% відповідно.отримані результати вказу-
ють на позитивний вплив комплексного лікування з включенням омега-3  ПнЖк 
на показники Пол-аоЗ у хворих на хП в поєднанні з МС.

Висновки
у хворих на хронічний панкреатит в поєднанні з метаболічним синдро-

мом відмічається виражений дисбаланс у системі перекисне окислення ліпідів-
антиоксидантний захист, у порівнянні з ізольованим хронічним панкреатитом, що 
визначає протікання коморбідної патології. дисбаланс у системі окислювального 
гомеостазу та накопичення вторинних продуктів перекисного окислення ліпідів 
зумовлює розвиток метаболічних порушень.

Застосування запропонованого методу лікування із включенням в комплек-
сну терапію омега-3 поліненасичених жирних кислот призводить до більш ефективної 
корекції порушень системи перекисне окислення ліпідів-антиоксидантний захист, 
що полягає у достовірному зниженні рівня малонового альдегіду і дієнових кон’югат, 
підвищення рівнів церулоплазміну і насиченості трансферину залізом та засвідчує 
клініко-лабораторну ефективність лікувальної програми у хворих на хронічний пан-
креатит при поєднанні його з метаболічним синдромом.
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Вступ
21 століття – це вік нових технологій та розробок, рівень розвитку суспільства 

постійно зростає і відповідно збільшується з кожним роком використання енер-
гетичних ресурсів. На сьогодні нафта займає провідне місце у світовому паливно-
енергетичному комплексі, тому кожна країна прагне володіти ресурсами «чорного 
золота». Зараз жодна проблема так не хвилює людство, як проблема вичерпності 
енергоресурсів. Однак нафта не тільки приносить людям вигоду, її використання має 
і зворотній бік. Вона стає причиною виникнення конфліктних ситуацій, які призво-
дять до людських жертв. Актуальність теми полягає в порівнянні подачі інформації 
ЗМІ країн експортерів та імпортерів нафти. Метою дослідження є порівняння 
подачі інформації про проблему нафти у ЗМІ країн експортерів та імпортерів нафти. 
Об’єктом дослідження у даній роботі виступають ЗМІ певних країн. Предметом є 
частота подачі інформації по нафтовій проблемі.

Основна частина
У даній роботі контент-моніторинг проводився для аналізу подачі інформації 

щодо нафтової проблеми в різних ЗМІ. Метою дослідження є виявлення того, як на-
фтова проблема висвітлювалась у ЗМІ різних країн за певний проміжок часу, на які 
сфери країни найбільше акцентують свою увагу та в якому році можна зафіксувати 
значний спалах активності ЗМІ. Збір інформації проводився з наступних джерел 
ЗМІ: російський щотижневик «Независимая газета» [1], американське видання «The 
New York Times» [2], британське видання «The Guardian» [3], Інтернет сайт компанії 
«Аль-Джазира» [4] та британська телерадіомовна компанія ВВС [5]. Для проведення 
моніторингу були обрані саме ці джерела, оскільки вони користуються популярністю 
серед читачів і є провідними засобами інформації в світі.

для пошуку був складений спеціальний словник з такими категоріями: 
політичний аспект в сфері нафти з підкатегоріями розвиток нафтових технологій 
та відносини між країнами експортерами та імпортерами нафти; економічний 
аспект в сфері нафти з підкатегоріями енергетичний комплекс та операції з на-
фтою; соціальний аспект в сфері нафти; військовий аспект в сфері нафти. кожна 
категорія заповнюється відповідними словами, які на наступному кроці будуть 
вводитися у пошуковий рядок певною мовою (для першого джерела  – російська, 
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для всіх інших – англійська мова).
контент-моніторинг проводився у період з 2005 по 2012 роки, оскільки по-

чинаючи з 2005 року в світі істотно збільшився рівень видобування нафти та зросло 
її споживання. Запити по черзі вводились у розширений пошук системи Яндекс, в на-
лаштуваннях зазначалась хронологія в один рік, мова пошуку – російська/англійська, 
та сайт газети. в результаті проведених дій було отримано результати моніторингу. 
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Рисунок 1. Зацікавленість 5-ти джерел інформації у політичній сфері

Рисунок 2. Зацікавленість 5-ти джерел інформації у економічній сфері

Рисунок 3. Зацікавленість 5-ти джерел інформації у соціальній сфері
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для того, щоб визначити частоту, з якою російські ЗМІ обговорювали нафтову про-
блему, було визначено загальну кількість статей, яка зустрічалась у відповідні періоди 
у газеті. у цьому випадку використовувались слова, які є в будь-якій статті. Запит ви-
глядав наступним чином: и | у | на | в | то, для інших ЗМІ запит вводився англійською 
мовою і виглядав так – or | by | a | the | if Маючи всі дані, можна легко визначити часто-
ту появи статей, які містять інформацію про нафтову проблему у ЗМІ різних країн. 
для цього кількість статей, яка висвічує, наприклад, політичну сферу множимо на 
сто та ділимо це все на загальну кількість статей, яка зустрічалась в інформаційному 
джерелі. Цей алгоритм використовуємо для обрахунків у інших категоріях окремо за 
кожен рік.

На основі отриманих результатів були побудовані графіки, які висвітлюють 
частоту згадування нафтової проблеми у ЗМІ різних країн.

для початку розглянемо результати моніторингу політичної сфери (рис.1). 
З рисунка видно прояв високої зацікавленості росії у політичній сфері у 2005 році, 
після такого сплеску публікацій у газеті, активність до цієї сфери поступово починає 
спадати і у 2012  році досягає своєї мінімальної позначки. З роками зацікавленість 
великобританії також зменшується, проте газети «The Guardian» та «аль-джазира» 
у цей період активно друкують повідомлення, пов’язані з політикою у сфері нафти. 
Можливо, на той час арабські країни активно обговорювали укладання угод про 
експорт нафти до інших країн.

найбільшу зацікавленість у економічній сфері мають країни арабського 
світу (рис.2). Це виявляється у кількості публікацій в «аль-джазира», яка впевнено 
та швидко зростає та досягає максимуму у 2012 році. За частотою згадування у ЗМІ 
різних економічних тем, які стосуються нафти, це джерело займає найвищі позиції, 
які значно відрізняються від інших. Газети «The Guardian» та «The new york times» 
однаково висвітлювали у ЗМІ економічну сферу. Показники ввС та «независимая 
газета» значно відстають від інших джерел.

Починаючи з 2005 року, найбільшу активність до соціальної сфери демон-
струвала америка (рис.3). Це виявлялось у публікаціях газети «The new york times», 
однак, в 2009  році її показники різко знизились і на сьогоднішній день поступово 
набирають обертів. найменше висвітлення соціальних проблем у росії, її показни-

Рисунок 4. Зацікавленість 5-ти джерел інформації у військовій сфері
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ки істотно не змінюються протягом зазначеного періоду. Порівнюючи з 2005 роком, 
«аль-джазира» набирає обертів, показники 2011 та 2012 років є найвищими.

до 2009 року всі джерела, майже, порівну приділяли увагу військовій сфері 
(рис.4). Після 2009  року у країнах арабського світу спостерігається піднесення 
активності, так як ці країни мають найбільші запаси нафти, тому цілком природ-
но, що там частіше всього обговорюються питання, пов’язані з безпекою країн. 
Що стосується росії, то пік активності припадає на 2009  рік, а потім обговорен-
ня конфліктності вщухає. в останні роки газета «The new york times» приділяє 
військовій сфері незначну увагу.

отже, проглянувши всі рисунки, на яких висвітлювалась частота згадуван-
ня про зазначені сфери у 5-ти інформаційних джерелах, можна зробити висновок, 
що найкраще розкриває питання нафтової проблеми «аль-джазира», оскільки в 
арабських країнах зосереджена найбільша кількість нафти, всі значні події обе-
ртаються навколо них і ЗМІ не втрачають можливості висвітлювати їх. Приблизно 
однакову ступінь зацікавленості виявляють газети «The new york times» та «The 
Guardian». Що стосується російського видання, то можна спостерігати періодичну 
активність. Серед категорій більше інформація приділялась військовій сфері. Це 
пояснюється тим, що нафта через нерівномірний розподіл досить часто стає при-
чиною конфліктів між країнами, що напряму пов’язано з військовою сферою.

Висновок. За результатами проведених дій було проаналізовано подачу 
інформації щодо нафтової проблеми в ЗМІ. дослідження показали, що сьогодні 
нафтова проблема посилилась і впливає на міжнародні відносини. За допомогою 
контент-моніторингу було виявлено, що в світі активно почали обговорювати 
вплив нафтової проблеми на різні сфери. найяскравіше це відбувається в арабсь-
кому світі, там зосереджена найбільша кількість нафти, постійно укладаються кон-
тракти, проводяться переговори про поставки і ЗМІ активно висвітлюють їх. При-
близно однакову ступінь зацікавленості виявляють газети «The new york times» та 
«The Guardian».
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Профессиональные имиджмейкеры (как впрочем, историки, политологи и 
др. исследователи социальных проектов) давно отфиксировали, что любая орга-
низация в своем развитии проходит 4  основных этапа: на первом  – зарождение и 
формирование; на втором – утверждение и стабилизация; на третьем – кульмина-
ционном  – расцвет и расширение; четвертый этап  – либо реформирование, либо 
отмирание.

обращаясь непосредственно к вопросу создания имиджа компании, сле-
дует отметить, что многие исследователи и практикующие имиджмейкеры зача-
стую игнорируют исторические корни позиционируемых компаний, к которым мы 
вправе отнести как людей, начинающих формировать последние и их предшеству-
ющую практическую деятельность, так и источник первоначального финансирова-
ния. оба этих корня вкупе составляют репутацию или реноме.

нам трудно судить об этнической психологии американцев, западноевро-
пейцев, австралийцев и пр. при восприятии указываемых нами исторических кор-
ней компаний, но на постсоветском пространстве этот фактор явно равнозначен 
с любым из этапов и может именоваться, по крайней мере, предэтапом. очевидно, 
что для каждого этапа развития компании уместна соответствующая имиджевая 
политика, как внутренняя (что важнее), так и внешняя. и та, и другая в каждом 
текущем моменте должны быть направлены на получение большей прибыли и под-
готовку комфортного перехода к следующему этапу. итак, учитывая предыдущие 
выводы, рассмотрим соответствующие шаги в формировании имиджа, примени-
тельно к каждому этапу.

Первый этап. находящаяся на начальном этапе становления компания 
тратит минимальные средства на рекламу и формирование имиджа. основные 
задачи по формированию внутреннего имиджа, которые решаются компанией в 
этот момент, состоят в том, чтобы определить первоочередные и перспективные 
цели, исходя из которых составить план деятельности в сегментированном (хотя 
бы умозрительно) рынке. во-вторых, проделать атрибутивную и кадровую работу: 
подобрать логотип компании, разработать товарный знак. вполне возможно, что 
удастся уже нащупать общий стиль компании, подобрать концепцию оформления 
офиса.
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расставить (конечно, предварительно подобрав) сотрудников, соответ-

ственно рабочему месту и общим интересам компании. вполне по силам уже соз-
дать первоначальную базу данных потенциальных клиентов.

в направлении создания внешнего имиджа, на первом этапе, уместны, даже 
более приемлемы как наименее затратные такие формы работы, как информацион-
ные письма потенциальным клиентам, партнерам, покупателям о факте создания 
фирмы, о ее целях, стратегии и конечно о планируемом продукте. в этом письме 
необходимо выделить тот сегмент рынка, в котором вы собираетесь работать. Тогда 
же можно начать позиционировать товарный знак и логотип.

ввиду того, что первый этап только выводит компанию на рынок, а к ее 
первым шагам будут присматриваться партнеры и конкуренты, закладывая осно-
вы общественного мнения, следует более тщательно относиться к соблюдению 
даваемых обещаний. Последнее очень важно. вообще, закон  – не обещай больше, 
чем ты можешь сделать, лежит в основе репутации любого бизнесмена. но для на-
чального этапа – это важно вдвойне. вспомним хорошую римскую поговорку: «Тот 
сделал полдела, кто начал». а после нее спрошу, так во сколько можно оценить того 
имиджмейкера, который хорошо начал?

Еще одно правило начального этапа – избегайте скандалов. их не избежать 
в дальнейшей работе, они и так придут сами, но для становления имиджа компа-
нии  – они как «отложенный штраф» для спортсменов, могут оказаться слишком 
тяжелыми гирями при дальнейшем движении.

особый момент для этого этапа  – соответствующий подбор кадров и их 
поведение, а точнее  – их отношение и взаимоотношения с клиентами, заказчика-
ми, покупателями. исходя из собственного опыта работы в коммерческой рекламе, 
можем четко констатировать – что ваш имидж или реклама могут привести к вам 
клиента только один раз. и если его первый заказ не будет выполнен в приемлемый 
для него срок или кто-то из сотрудников компании обойдется с ним некорректно, 
тем более обидит – этот партнер для вас потерян, как потерян с ним и предполагав-
шийся доход. Поэтому именно на начальном этапе позиционирования компании 
важно добиться от персонала уважительного отношения к посетителям, изначаль-
но затвердив закон – клиента нужно любить.

на втором этапе становления имиджа, параллельно становлению самой 
компании, закономерно увеличиваются затраты на пиар и рекламу.

Помня о том, что сторонние люди в большей мере верят, пусть и неправ-
дивой, но именно инсайдерской информации, имиджмейкер строит в первую оче-
редь внутренний имидж, внедряя и укрепляя необходимые традиции в коллекти-
ве, которые часто именуют «корпоративным духом». основные проблемы на этом 
пути: 1) текучесть кадров; 2) переманивание другими организациями наиболее 
ценных сотрудников. рассмотрим, соблюдение каких правил позволяет избежать 
указанных проблем? Текучесть кадров дорого обходится любой фирме, поэтому 
специалист по связям с общественностью внимательно отслеживает сам и реко-
мендует руководству новых работников. При этом он знает, что невозможно сразу 
требовать от вновь пришедшего человека максимального результата  – требуется 
время на адаптацию в коллективе и освоение производственных навыков. наи-
более эффективными средствами адаптации «новичков» являются персональное 
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внимание к ним (разговоры, поздравления с днем рождения, выслушивания их 
мнения о работе и проч.) и введение в коллектив (корпоративные праздники, фир-
менная атрибутика, производственные собрания). что же касается переманивания 
наиболее ценных сотрудников в другие корпорации, то средствами против этого 
является индивидуальный контракт и, важно для пиарщика, максимально лич-
ностная система как материальных, так и моральных поощрений.

Еще один важный момент второго этапа создания внутреннего имиджа  – 
комфортные, в материальном отношении, условия работы. Создавая имидж компа-
нии, специалист по пиару, должен понимать, что никакие «общие стили» (цветовая 
гамма офиса, цвет мебели и напольного покрытия, никакие фирменные одежды, 
значки, платочки, ручки с логотипами и прочая атрибутика) не способны удержать 
работника в компании, если он трудится в продуваемом помещении, в условиях 
скученности и т.д. Также стимулирует текучесть кадров отсутствие помещения для 
отдыха, для приема пищи, да и прочие «мелочи», которые кажутся руководителям 
несущественными. а если к этому добавить неминуемо возникающую межлич-
ностную конфликтность, то участь такой корпорации предрешена.

не редкость, когда офис предприятия выглядит презентабельно, а условия 
работы рядовых сотрудников, по меньшей мере, не комфортны. о каком внутрен-
нем имидже может идти речь в этом случае? Скорее всего, сами работники и станут 
источником негативной информации о таком предприятии, как это происходит се-
годня со Сбербанком россии.

рабочий кабинет руководителя должен отличаться от кабинетов рядовых 
работников только табличкой на двери – это идеал, к которому следует стремиться 
при построении внутреннего имиджа компании.

в сфере построения внешнего имиджа на втором этапе становления компа-
нии закономерно происходит создание инновационных и прогностических групп, 
которые будут считать поэтапность ее развития, ибо одно неудачно принятое ре-
шение все разрастающейся структуры может привести к большим финансовым и 
репутационным потерям. в то время как, следуя логике развития, реклама должна 
подчеркивать стабильность компании, эффективность ее деятельности. Формы ра-
боты на внешний имидж: включение в каталоги рекламных изданий (справочники, 
путеводители); письма потенциальным клиентам с предложением своих услуг. По-
стоянным клиентам – поздравительные письма, с указанием новых направлений в 
работе компании; постепенное вхождение в социальные проекты; сугубо имидже-
вые – выставки-продажи, презентации и пр.

Третий этап  – время максимального взлета компании. в сознании потре-
бителя товара и услуг организации уже сложилось определенное мнение о качестве 
последних, сложился и круг постоянных клиентов, который приносит большинство 
прибыли. наступило время придать новые импульсы динамике развития, по воз-
можности расширяя ареал своего влияния. на этом этапе уже не всегда достаточно 
быть просто пунктуальным в выполнении своих коммерческих обязательств, кор-
ректным с партнерами и персоналом. Максимальный взлет – это время социально-
го взлета, только он может вывести компанию на новые рубежи и открыть новые 
перспективы. именно достаточное количество средств и возросшее социальное 
влияние обеспечивают компаниям возможность обращаться и эффективно ис-
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пользовать инновации. именно они, на наш взгляд, являются отличительной чер-
той третьего этапа. Мир, в том числе и коммерческий, не постоянен, поэтому для 
того, чтобы быть конкурентоспособной, быть востребованной на рынке, компания 
должна своей продукцией и услугами удовлетворять все возрастающие потребно-
сти потребителя. и делать это быстрее конкурентов. внешний имидж современной 
и мобильной корпорации, как по форме работы, так и номенклатуре товаров, на-
долго впечатывается в сознание того, кто пользуется ее услугами.

но этот внешний имидж базируется более, чем когда либо, на внутреннем 
порядке работы. новаторские идеи фирмы рождаются из проектов и конкурсов, 
организуемых компанией, в свою очередь, они не возможны без повышения ква-
лификации. все это увеличивает интерес к работе и придает внутреннюю дина-
мику коллективу. возможность открытия филиалов, для наиболее инициативных 
и продвинутых работников  – это перспектива роста. начнет работать сам имидж 
компании, когда о ней пройдет слух, что это не «семейная вотчина», не «застойное 
болото», а материальный и социальный лифт.

что касается предметного позиционирования, то на этом этапе вполне 
уместно говорить о прежних заслугах, опыте, наработанном реноме. но самый 
важный штрих в имидже заключается в том, что компания не просто растет, но и 
осознанно предпринимает усилия по выработке новых подходов к освоению но-
вых направлений деятельности, одновременно сохраняя устоявшиеся и уже оправ-
давшие себя традиции и принципы.

нами уже отмечено, что новаторство  – есть характерный признак третье-
го этапа как становления компания, так и формирования ее имиджа. вдвойне это 
характерно для внешнего имиджа. когда фирму станут воспринимать как неот-
ъемлемую часть какого-либо социума. в этом случае, возможно снижение затрат 
на общую рекламу и перенаправление их на конкретную поддержку социальных 
институтов: больниц, детсадов, училищ, университетов, домов престарелых и т.д. 
Есть и другая, более социально-резонансная сфера – духовная: театры, фестивали, 
выставки, издания каталогов художников. но самое устойчивое направление, по-
жалуй, третье  – народные праздники, дни городов, сел, ярмарки. все последние 
формы, понятно, что самые близкие к большинству населения, одновременно явля-
ются и многофакторными для рекламы. но в россии компаниями они сегодня ис-
пользуются лишь в очень незначительной мере. Последние чаще всего организуют-
ся государственными и муниципальными органами. очевидно, что это громадный 
резерв для коммерческих структур.

особый вопрос внешнего имиджа фирмы на третьем этапе  – это сопря-
женность ее статуса с политикой. в этом моменте два аспекта: первый, когда пред-
ставитель компании идет в политику, и второй, когда политические структуры 
обращаются к компании за поддержкой, как финансовой, так и организационной. 
в обоих вариантах есть плюсы (близость к госзаказам, лоббирование, возможные 
льготы и пр.), но все они, как правило, не имиджевого характера. в имидже компа-
ния, однозначно, потеряет, ибо политика – априори – конфронтационная зона, и на 
социально-экономическое реноме фирмы неминуемо лягут субъективизм, идеоло-
гические разногласия, культурно-исторические взгляды населения, часть которого 
могла бы быть (при ином раскладе) потенциальным и устойчивым потребителем 
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услуг компании. Мы, в данном случае, не говорим даже о такой угрозе, как бойкот. 
Примеров бойкотирования товаров и услуг, не только фирм, но и целых государств, 
известно немало.

особо сложный для формирования имиджа четвертый этап. и сложен он с 
технической стороны. не будем возражать против мнения большинства специали-
стов по имиджмейкерству, что для него характерны два пути – первый, через инно-
вации – к новому витку развития и, соответственно, к построению нового имиджа, 
второй – через агонию компании к угасанию образа и отказу от него. да, сегодня на 
постсоветском пространстве это так. но, на наш взгляд, это очень расточительные 
варианты. отказываться и бросать построенные имиджи, нерационально, если они 
не оскандалившиеся.

С новым витком и новым имиджем – все понятно, но если компания имела 
под собой производственные участки, у которых есть устоявшиеся трудовые кол-
лективы и в их услугах нуждаются потребители, то почему агония? Сужение сфе-
ры деятельности и даже разрыв производственного цикла – не есть окончательная 
гибель фирмы, а соответственно и имидж ее продолжает работать и имеет цену. 
четвертый этап в работе над имиджем может оказаться самым долгим и самым 
прибыльным. Только надо понять, что прибыль от него будет не такой объемной и 
динамичной.

очевидно, что рассчитывая технологию строительства имиджа компании, 
pr-специалист проецирует репутационные горизонты компании, увеличивая ры-
ночную стоимость последней, соответственно, влияя на отношения с инвесторами 
и прибыль. необходимо помнить, на этом пути он не один и довольно много же-
лающих «урезать» его коммерческий источник. от ошибок никто не застрахован, 
но избежать большинства из них позволяют профессиональные знания и правиль-
ное их применение. Знание процесса становления имиджа компаний, этапов его 
становления, позволяют pr-специалисту реально взвешивать свои силы и резервы 
компании, чтобы избежать недооценки своих возможностей и постановки нере-
альных целей.
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реклама, социальная реклама/advertising, public service advertising

в настоящее время в россии много внимания уделяется вопросам места 
и роли  социальной рекламы  в жизни общества. необходимость решения  социаль-
ных проблем в стране повышает значимость данного вида рекламы и ставит задачи 
ее дальнейшего развития [7].

родоначальниками социальной рекламы считаются СШа и великобрита-
ния, а наработанный ими опыт наиболее показателен и успешно используется в 
других странах. Государство  – важнейший участник рынка социальной рекламы 
за рубежом [9]. Термин «социальная реклама» («public service advertising» и «public 
service announcement», сокращенно pSa) в его современном понимании появился 
в СШа в начале прошлого века. Тогда появление рекламы, которая в отличие от 
изученной на тот момент коммерческой рекламы не ставила своей целью пред-
принять какое-либо действие или купить товар, а лишь призывала изменить от-
ношение к той или иной проблеме, вызвало переворот в традиционном понимании 
рекламы в целом.

как известно, рекламу производят для того, чтобы заставить челове-
ка предпринять какое-то действие, например, купить товар. Создатели социаль-
ной рекламы такой задачи не ставят. Цель pSa — изменить отношение публики к 
какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе  – создать новые социальные 
ценности [1].

Сегодня в Соединенных Штатах на социальную рекламу тратится около 
800 млн. долларов в год [9]. основным заказчиком социальной рекламы в СШа вы-
ступает национальное правительство, которое использует её в качестве основного 
коммуникационного инструмента, который действенно помогает решать сложные 
общественные проблемы. однако правительство не может диктовать социальные 
темы рекламному совету. оно выделяет деньги, а рекламный совет сам решает, на 
какие программы их потратить. они могут не совпадать с интересами правитель-
ства СШа и с интересами крупных корпораций [9].  Также социальной рекламой 
в америке и во всем мире пользуются различные некоммерческие организации: 
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церкви, школы, больницы, университеты, ассоциации. например, американская 
легочная ассоциация проводит ежегодные кампании с бюджетом около 10  млн. 
долларов, чтобы информировать общественность о вреде курения, о ранних при-
знаках эмфиземы, рака легких и туберкулеза. Многим в СШа знаком их слоган 
«Это вопрос жизни и смерти» [4].

характерной особенностью социальной рекламы в СШа является отноше-
ние к социальной рекламе как к своеобразному социальному лекарству по принципу: 
«профилактика дешевле, чем лечение». Только по одной проблеме борьбы с наркома-
нией за период с 1993-го по 2000-й год администрация клинтона потратила на рекламу 
почти 2 млрд. долларов. кажущаяся огромной сумма на самом деле не так велика, если 
принять во внимание простой факт: не будь рекламы, растолковывающей несозна-
тельным гражданам основы поведения, государству пришлось бы потратить гораздо 
больше денег на компенсацию последствий их несознательности [4].

Стабильному развитию социальной рекламы в СШа способствует нормативно-
правовая база, увеличение объемов финансирования со стороны правительства и 
крупных коммерческих организаций, применение новых технологий рекламы [4]. 

в россии социальная реклама также входит преимущественно в сферу го-
сударственных интересов, хотя за рубежом социальную рекламу активно размеща-
ют и некоммерческие и коммерческие организации [7].

Преобладающими темами социальной рекламы в россии в 2002 г. были за-
щита от СПида (23% расходов), укрепление семейных отношений (11%), проблема 
репродуктивного здоровья (9%), здоровый образ жизни (6%) [7]. на сегодняшний 
день тематика социальной рекламы осталась неизменной.

Помимо государства, производством социальной рекламы в россии за-
нимаются коммерческие организации, которые размещают её с целью улучшения 
своего имиджа. Так, табачные фабрики с помощью социальной рекламы пытаются 
оправдать вредное для здоровья производство сигарет.

кроме того, если в россии большинство социальной рекламы носит по-
литический контекст, то за рубежом первое место в рейтинге социальной рекламы 
по тематике занимают дети. далее следуют семья, голод в странах третьего мира, 
беженцы, животные, СПид и др. [7].

С 2003 г. в россии действует Союз создателей социальной рекламы (СССр) 
[3, с. 37-38], который объединил крупнейших представителей российского реклам-
ного бизнеса, среди них компании Lowe adventa, McCann-Erickson russia и bbDo 
Moscow [2]. Целью Союза является популяризация идеи социальной рекламы как 
эффективного инструмента общественных и государственных коммуникаций и но-
вой сферы деятельности рекламного бизнеса. Своей главной задачей «СССр» счи-
тает создание благоприятных условий для развития в россии социальной рекламы 
как составной части общественных коммуникаций [3, с. 37-38]. Союзом разрабо-
таны и проведены многие рекламные кампании, в том числе: «Жизнь продолжает-
ся», «никто не поможет россии, кроме нас самих», «Пора выйти из тени», «налоги 
нельзя заплатить наполовину», «Проскочив на красный свет, можешь попрощаться 
с белым», «вас заменить невозможно», «выборы — только для взрослых» [2].

25 мая 2011 года Совет Федерации рФ одобрил Федеральный закон от 3 июня 
2011 г. № 115-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о рекламе», направ-
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ленный на обеспечение благоприятных условий для производства, размещения и рас-
пространения социальной рекламы [6].  изменения предусматривают возможность 
упоминания в социальной рекламе социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, в случаях, если содержание социальной рекламы непосредственно связано 
с описанием деятельности таких некоммерческих организаций, направленных на до-
стижение благотворительных и иных общественно полезных целей. 

Правовым последствием вступления в силу федерального закона стало за-
конодательное закрепление условий для производства и распространения соци-
альной рекламы для некоммерческих организаций с целью оказания благотвори-
тельной помощи [5].

Сегодня социальную рекламу в россии можно рассматривать как способ 
распространения духовных, нравственных, эстетических, социальных ценностей, 
направленных на обеспечение полной, доступной и достоверной информации о 
последствиях вредных привычек, таких, как: курение, алкоголизм, наркомания, на-
силие в семье, СПид и прочих [8, с.161].

Таким образом, анализ особенностей социальной рекламы в россии и за 
рубежом позволяет отметить следующее:

1) в россии социальная реклама направлена на устранение последствий 
возникающих социальных проблем, а в СШа – на их профилактику;

2) в СШа социальная реклама уже стала эффективным инструментом 
воздействия на общество, а россия только начинает развиваться в этом на-
правлении;

3) Заказчиком социальной рекламы в СШа являются не только государ-
ственные организации в лице правительства, но и церкви, школы, больницы, уни-
верситета и др. некоммерческие и коммерческие организации, в россии же заинте-
ресованность в выделении средств на какие-либо социальные проекты выражает в 
основном государство;

4) особенностью социальной рекламы СШа является то, что ее считают 
своего рода лекарством («профилактика  – лучшее лечение»), а в рФ социальную 
рекламу можно рассматривать как способ распространения духовных, нравствен-
ных ценностей, направленных на обеспечение информации о последствиях вред-
ных привычек;

5) основными объектами социальной рекламы СШа являются дети, семья, 
голод в странах третьего мира, защита животных, СПид, в россии социальная реклама 
в основном носит политический характер («Заплати налоги – спи спокойно»).

итак, можно сделать вывод о том, что для успешного развития социальной 
рекламы в россии необходимо уделять больше внимания социальным проблемам 
современного общества. Социальная реклама должна быть направлена не на обще-
ство в целом, а на каждого человека, должна заинтересовывать и побуждать к дей-
ствию каждого.
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«ЗаБеЗПеченіСТЬ КиЄВа ПіДПриЄМСТВаМи гоТелЬного 
гоСПоДарСТВа ТиПУ БУТіК-гоТелЬ»

київ – головний діловий, культурний, політичний та промисловий центр 
україни, її столиця, через що готельний ринок києва характеризується високим 
рівнем конкуренції. Привабливі туристичні ресурси міста відіграють не менш важ-
ливу роль у формуванні ринку послуг гостинності.

ринок готельних послуг києва не однорідний, і має свої особливості, що про-
являються в місце розташуванні, типі, категорії закладів розміщення, і не тільки. на 
сьогодні ринок готельних послуг києва доволі динамічно розвивається і поновлюється 
новими готелями, які за часту подібні між собою стилем дизайну, та елементами оздо-
блення номерів – спокійна кольорова гама в інтер’єрі, стандартні меблі, декор у формі 
картин, або ж квіткових композицій. але ж унікальність  – завжди в моді. Тому ще 
на стадії проектування і створення концепції готелю важливо приділити увагу його 
неповторній особливості, яка і буде залучати відвідувачів. Це може бути яка-небудь 
архітектурна деталь, елемент дизайну, цікаве місце розташування і не тільки.

особливо виділяються серед оригінальних готелів дизайнерські готелі. на 
противагу закладам великих мереж, в яких все уніфіковано, кожен з таких готелів 
можна назвати витвором мистецтва. Як вважають експерти, мода на подібні готелі 
закономірна і в найближчі 20 років буде тільки зростати.

концепцію дизайнерського готелю вперше сформулював наприкінці XX 
століття американець Ян Шрегер: це готелі, орієнтовані на особливу, заможну 
публіку, в дизайні приміщень реалізуються нестандартні, унікальні ідеї, а кількість 
кімнат – менше 100, що дає можливість забезпечити гостей персональним сервісом 
на вищому рівні.

Завдяки дизайнерам і архітекторам, що стали сьогодні легендами  – Філіп 
Старк, Жану нувелю, норману Фостеру і іншим  – у найбільших містах світу 
з’явилися імперські, футуристичні, космічні, індустріальні, морські, художні, 
театральні та інші яскраві готельні інтер’єри.

Сьогодні бутік-готелі є в усіх мегаполісах, і київ не є виключенням.
було проаналізовано ринок готельних послуг києва, і, з поміж наявної 

пропозиції підприємств готельного господарства, вибрано готелі типу
дані заклади сфери гостинності типу «бутік» розміщенні в історичній 

частині києва, а саме в Шевченківському та Подольському районах. усі вони 
відрізняються вишуканістю архітектури будівлі готелю, та цікавими дизайнерськи-
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ми рішеннями інтер’єру номерів. Загалом, це готелі високої категорії – 4 та 5 зірок, 
що надають якісні послуги розміщення.

особливо помітний готель «опера»  – єдиний п’ятизірковий готель-
бутік києва. Серед його номерів виділяються тематичні люкси, що розташовані в 
історичній частині будівлі. вони наповнені атмосферою різних культур. номери кла-
су люкс оформлені в стилі найвідоміших світових оперних творів. наприклад опера 
«борис Годунов» композитора М. П. Мусоргського надихнула дизайнерів на створен-
ня номера в російському стилі. Є номери в Японському, Італійському, Єгипетському, 
Французькому, американському й Марокканському стилі. Потрібно відмітити, що 
готель має занадто велику кількість номерів, як для закладів розміщення такого типу.

Готель «Ермітаж» дивним чином увійшов до готелів типу «бутік», оскільки 
з огляду на концепцію дизайнерських готелів не підпадає під її визначення, а саме – 
має занизьку категорію.

київ  – головний діловий, культурний, політичний та промисловий центр 
україни  – її столиця. бутік-готелі, в силу своєї ексклюзивності, як додаткова пер-
лина можуть прикрасити місто, і покращити пропозицію закладів розміщення для 
гостей і жителів столиці.

Список використаних джерел :
1. київська міська державна адміністрація  – режим доступу: http://kievcity.gov.

ua/content/291_zvit-2012.html
2. http://www.booking.com/searchresults
3. державна служба статистики україни – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. державна служба туризму и курортів україни  – режим доступу:9. www.tourism.

gov.ua
5. Готельний бізнес  – режим доступу: http://prohotelia.com.ua/2013/01/12-events-

and-trends-of-2012/

Бутік-готелі м. Києва

№
Назва підприємства готельного 
господарства

Категорія 
Кількість 
номерів

Адреса

1. Готель «Опера» 5* 136 вул. Б. Хмельницького, 53

2. Бутік-готель «Рів’єра» 4* 79 вул. Сагайдачного, 15

3. «Royal Olympic Hotel» 4* 65 вул. Госпітальна 12

4. Готель «Podol Plaza» 4* 57 вул. Константинівська, 7А

5. «Воздвиженський» Бутік-готель 4* 26 вул. Воздвиженська, 60 А,Б

6. Роял готель де Пари 4* 18 вул. Красноармійська, 5

7. «Ермітаж» бутік-готель 3* 6 вул. С. Петлюри (Комінтерна), 6
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ЗаБеЗПеченіСТЬ КиїВСЬКої оБлаСТі гоТелЯМи  
Та інШиМи ЗаКлаДаМи роЗМіЩеннЯ

київська область  – це адміністративна одиниця на півночі україни. роз-
ташована в басейні середньої течії дніпра, головним чином на Правобережжі. на 
сході межує з чернігівською і Полтавською, на південному-сході та сході — з чер-
каською, на південному-заході — з вінницькою, на заході — з Житомирською об-
ластями, на півночі — з Гомельською областю білорусі.

в силу того, що київська область має унікальні природні ресурси вона 
має гарні перспективи на розвиток готельного і туристичного господарства. Під 
природними туристичними ресурсами розуміють, компоненти природного сере-
довища, які володіють сприятливими для рекреаційної діяльності, які служать для 
організації відпочинку, туризму, лікування і оздоровлення дорослих та дітей. до 
таких компонентів належать лікувальні та оздоровчі фактори багатоцільового при-
значення (ліси, лікувальні кліматичні місцевості, поверхневі води), лікувальні ре-
човини (мінеральні води, грязі, озокерит), а також рекреаційні властивості гірських 
і передгірських ландшафтів та заповідних територій. [1]

у силу свого географічного розташування та особливостей історичного роз-
витку київська область має всі необхідні ресурси для розвитку туризму. Сприятливі 
кліматичні умови, наявність численних водних об’єктів, джерел  мінеральних вод, 
багатство культурно-історичних пам’яток (Трипілля, центр культури та історії 
“Парк київська русь”, національний історико-етнографічний заповідник «Переяс-
лав»), які визначають роль київської   області як важливого рекреаційного регіону. 
Історико-культурна спадщина і   природна краса київщини стимулюють розвиток 
туризму в регіоні. Перлиною київщини по праву вважається знаменитий дендро-
парк «олександрія» (м. біла Церква), якому виповнилось нещодавно 200 років. [2]

київщина має цінні курортологічні ресурси, що зумовило розвиток 
двох кліматичних курортів загальнодержавного значення: Пуща-водиця (за-
гальною кількістю 13,3  тис. місць) та конча-Заспа (загальною кількістю 14,7  тис. 
місць). Мережа санаторних закладів області представлена 46  об’єктами. За-
гальна місткість закладів курортного лікування складає близько 10.2  тис. місць 
, площа  – 382,8  га. кількість дитячих оздоровчих закладів, що розташовані у 
місті, становить 237  об’єктів, де можуть відпочивати понад 40  тис. дітей. Мережа 
закладів відпочинку (з урахуванням тих, що функціонують періодично) включає 
40 будинків та пансіонатів, 30 оздоровчих таборів, водноспортивних і веслувальних 
баз, 13  спортивно-риболовецьких баз. Загальна місткість закладів відпочинку (без 
спортивних баз) становить 16,0 тис. місць.

Щодо забезпеченості київської області готелями, то вона невисока і стано-
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вить 1,66 місць на 1000 жителів, що нижче середнього рівня по україні. наявність 
великої кількості середніх міст (біла Церква, Фастів, бориспіль, Ірпінь, бровари, 
васильків), недостатньо забезпечених готелями, потребує розширеного будівництва 
підприємств на 100, 200, 300  місць. [3] для того, щоб забезпеченість досягла 4,5-
6,5 місця на 100 жителів, необхідно будівництво готелів у білій Церкві і Фастові на 
300 місць, Переяславі-хмельницькому, Мироновці (курортна місцевість), борисполі, 
броварах, вишневому (передмістя києва) на 200  місць, у вишгороді, баришівці, 
обухові, українці на 100 місць. категорія готелів переважно дві-три зірки. [3]

не зважаючи на те, що забезпеченість готелями київської області невисока, 
але серед них є готелі, які за рейтингом «100 найкращих готелів україни» 2013 року, 
що складений радою з питань туризму і курортів та асоціацією готелів і готельних 
об’єднань міст україни, були визнані найкращими готелями україни. оцінювання 
українських готелів проводилось на основі аналізу якості номерів, харчування, 
конференц-сервісу, рівня персоналу, розташування готелю. додатково враховува-
лась думка провідних туроператорів україни про співвідношення ціни та якості, а 
також відгуки споживачів на сайтах он-лайн бронювання. у рейтинг увійшли такі 
готелі: «Сіті парк готель» 3*, біла Церква; дачний готель «Глєбовка», готель «Старий 
відень», готель «Grand admiral Club», готель «platinum Spa and rESortS». [4]

Таким чином, проаналізувавши стан готельного господарства в київський 
області треба зазначити, що даний регіон має багаті природні (водні та лісові) ре-
сурси, що сприяє розвитку закладів відпочинку: пансіонатів, баз відпочинку, оздо-
ровчих санаторіїв і т.д. Проте, у процесі досліджень була виявлена недостатність 
в регіоні саме готелів. Тому регіону необхідні заклади готельного господарства 
категорії 2-3*, як для своїх туристів так і іноземних. крім того заклади розміщення, 
що розміщені в регіонах пропонують послуги за більш меншими цінами ніж в 
києві, що збільшить шанси закладів розміщення на збільшення завантаженості.
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оБноВленнЫЙ раБаТ –ноВЫЙ ТУриСТичеСКиЙ оБЪеКТ

Сегодня, возникшая в XX веке туристическая индустрия обрела всеобщее 
социально-экономическое значение. без туризма невозможно полноценное время 
препровождение, а объектам туристического назначения улучшить экономическое 
состояние. Приоритетом для развития экономики страны является продвижение 
внутреннего туризма, потому что созданная современная инфраструктура и стан-
дарты услуг имеют важное влияние на увеличение потока туристов и на получен-
ный от них доход.

За последнее время в Грузии значительно возросло число туристов, чему 
способствует развитие туристической инфраструктуры. в стране много делается 
для популяризации туристического потенциала, наглядным примером которого 
является обновленный рабат.

рабат-грузинская, турецкая и русская архитектура-частица «истории, 
спрятанной в земле» с ее памятниками, утратившими свое значение и местами, 
рассказывающими о городе с момента его основания по сегодняшний день. Сейчас 
рабат вернул себе свой первоначальный вид.

история возникновения ахалцихе начинается в iх в. с рабата. Его осно-
вателем считается Гварам Мамфали, младший сын царя ашота i курапалата. Пер-
вичное упоминание нового названия в летописях связано с басианской битвой 
в начале хiii в. в 1204  г. и с именами прославленных полководцев царицы Та-
мары: иванэ и Шалва ахалцихели: «Предводителем был Закария Мхаргрдзели-
«амирспасалари»-главнокомандующий, и оба брата ахалцихели-Шалва и ива-
нэ». до хii в. Первоначальное название города было ломсия. Появление топонима 
«ахалцихе» (новая крепость) связано либо с постройкой новой, либо с укрепле-
нием старой крепости.

из-за удобного географического положения г. ахалцихе издавно сформи-
ровался как экономический, культурный и политический центр Южной Грузии. 
Здесь проходили караванные, торговые пути, через которых Месхети соединялся с 
аджарией, Шавшети, картли, имерети, ахалкалаки-карси-артаани. Эти пути свя-
зывали Грузию с византией (позже Турция) и со странами востока.

Город ахалцихе состоял из трех частей: город, крепость и цитадель. вокруг 
крепости были три ограды с воротами и башнями. через туннели он связывался 
с окрестностями. на его территории были расположены: «Сааджо кари»-суд, «Са-
чурле Сахли», «Зардахана»-арсенал, «Зарапхана»-монетный двор, караван-сарай, 
мастерские, баня и церкви, а с хViii века мечеть, медресе, минарет. в цитаделе си-
дел правитель города-сначала Торели-ахалцихели, потом атабаг-джакели.

в результате исторических событии в ахалцихе заселились представители 
разных национальностей: Евреи, армяне, Греки, русские и Турки. Город ахалцихе 
стал символом толерантности.
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в хiх в. население Самцхе-джавахети вместе со всей Грузии выступало 

против русификаторской политики, проводило национально-освободительную 
борьбу под руководством Месхетских просветителей.

в течение веков Южная Грузия внесла свой вклад в развитии обще-Грузинской 
культуры. По словам Мосе джанашвили, Месхети сыграл такую же роль для Грузии в 
сферах науки, литературы и искусства как Греция для человечества.

в хх в. на территории ахалцихской крепости расположились два учережде-
ния: исторический Музей Самцхе-джавахетского региона, и военный госпиталь.

в 2011-2012  гг. комплекс крепости (7-8  гектаров площади) был полностью 
обновлен.

над восстановлением и реабилитацией крепости работали четыре компании: 
«артеси», «икорта-2007» и «архитекс» из Тбилиси и местная-«Елва» которая в основ-
ном была занята только очистительными работами. в реставрационные работы были 
подключены также фонд «культурного наследия» и представители музеев.

вся ограда крепости с башнями и амбразурами, цитадель и главная башня, 
а также православная церковь iх-х в.в. были восстановлены, Мечеть имени хаджи 
ахмед паши и медресе реставрированы.

в нижной части крепости, где был расположен военный госпиталь, органи-
зована инфраструктура: информационный центр, кукольный театр, администра-
ция Музея, Гостиница, кафе-бар, ресторан, магазины и банк. вся инфраструктура 
устроена так, чтобы удовлетворить потребности посетителей.

во время стройтельных работ был обновлен исторический Музей Самцхе-
джавахетского региона, что является знамечательным событием в культурной 
жизни города. обновленная экспозиция музея устроена на современных, междуна-
родных стандартах, где представлены материалы из Самцхе-джавахетского исто-
рического Музея, из Музея истории Грузии им. С. джанашия и материалы из на-
ционального Центра рукописи им. корнели кекелидзе.

коллекции уже признанных археологических материалов, и неизвестные 
до сегодняшнего дня для широкой аудитории артефакты, дают возможность по-
сетителям ознакомиться с главными этапами истории грузи.

на выставке представлены археологические, этнографические, нумизма-
тические, эпиграфические материалы, старые рукописи, фотодокументы и оружие.

открывшаяся в мае 2013  года гостиница в нижней части исторического 
комплекса рабат в крепости ахалцихе, является первой и единственной  wellness & 
Spa гостиницей в Закавказье. Экстерьер и интерьер отеля очень гармонично впи-
сывается в крепость, не говоря уже о просторных номерах с балкончиками, выхо-
дящими на уютный дворик с фонтаном.

Гостиница была возведена совместным финансированием «Партнерско-
го фонда» и «Eurocom investment   Georgia». общий объем инвестиций составил 
5 млн. долларов, причем доля партнерского фонда в виде конвертируемого займа – 
2.4 млн. долларов СШа.

в гостинице 38 номеров. из них два номера люкс и 36 стандартных. Гости-
ница рассчитана на прием более 150 гостей.

Гостиница может предоставить своим клиентам следующую услугу: ре-
сторан; бар; конференц-зал; беспроводной интернет; открытая летняя терраса; 
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открытый бассейн; сауна с благовониями; сауна с солевым паром; сауна с мен-
толом и эвкалиптом; крытый бассейн с холодной водой; крытый бассейн с мор-
скими камушками и гидро массажером для ног;   римская сауна; финская сухая 
сауна; джакузи; тепидариум; парковка автомашин.

благодаря инфраструктуре, созданной в рабате, ахалцихе стал местом 
прибытия не только туристов, но и кинематографистов. на территории крепости 
были отсняты сюжеты фильма «другой мир» (Голливуд), документального фильма 
«Машина времени» (студия «джи ди эс»), а также грузино-русско-британского и 
немецкого проекта сняты сцены для фильма комедийного жанра. Здесь сняли свои 
клипы ансамбль «Сухишвили» и Софо нижарадзе и хуакин кортес.

управляющий ахалцихским муниципалитетом Гела деметрадзе не без 
основания утверждает, что крепость ахалцихе станет одной из первых туристиче-
ских объектов не только в грузи, но и за ее пределами.

По данным туристического информационного центра в течение трех ме-
сяцев со дня открытия крепости ее посетили 100  000  туристов  – в основном из 
Грузии. в числе зарубежных гостей преобладают туристы из израиля, Польши, 
украины, россии.

По словам директора ахалцихской крепости нодара Горохова, в выходные 
дни в среднем ее посещают 2-3 тыс. туристов. Сейчас это в основном школьники.

Таким образом, любители путешествий в Грузии могут увидеть еще один 
весьма привлекательный туристический объект в виде рабата, имеющего богатое и 
интерестное прошлое. 
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анотація/annotation: у статті представлено результати теоретичних 
досліджень щодо перспективності впровадження дельфінотерапії в закладах го-
тельного господарства з метою посилення реабілітації дітей із затримкою психо- і 
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Питання літнього відпочинку з дітьми для батьків стоїть особливо гостро – 
адже хочеться не тільки дітей порадувати і оздоровити, а й самим відпочити.

Тому, дельфінарій-готель виявляє особливі зусилля для створення 
мікроклімату для повноцінного відпочинку всіє родини. діти для готелю являють-
ся однією із пріоритетних категорій клієнтів, адже дорослим, приїжджаючих на 
відпочинок з дітьми, безумовно, інколи просто необхідний особистий час.

Якщо сім’я наполягає на особливому догляду за дитиною, вона може замо-
вити послуги няні безпосередньо в готелі. крім того, у випадку, якщо дорослі пла-
нують провести вечір в нічному клубі, няня може доглянути за дитиною в нічний 
час[1].

для того, щоб всі діти були постійно заняті на території готелю в їх 
розпорядженні, зазвичай пропонують:

• оснащенні дитячі майданчики;
• ігрові кімнати;
• мілководний басейн з морської води.
Програма кожного дня також передбачає декілька спеціальних заходівпро 

фізіологію і характер дельфінів, особливості їхньої поведінки, а також про 
необхідність дбайливого ставлення до дельфінів і до всієї природи та шоу з 
дельфінами для дітей розвиваючого характеру[2].

Шоу в самому дельфінарії у готелі не має жодних вікових обмежень і буде 
однаково цікаве як для дітей, так і для їхніх батьків. Спостерігати за іграми дельфінів 
цікаво незалежно від віку і вподобань, оскільки воно бадьорить і врівноважує 
психоемоційний стан людини. дельфіни поводяться так, ніби спеціально хочуть 
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сподобатися глядачам, тому їхні ігри, так само як і трюки інших морських тварин 
нікого не залишать байдужим.

крім звичайних, денних шоу, великою популярністю готелю є дельфінотерапія, 
яка пропонує пакет процедур для дітей, що базується на спілкуванні з дельфінами 
(за рахунок ультразвукових хвиль, які виходять від дельфінів).дельфіни – грайливі, 
розумні, доброзичливі створіння. Завдяки вираженою «товариськістю» вони мо-
жуть «підлаштовуватися» під стан і поведінку дитини, залучаючи її в контакт і 
гру. а це, у свою чергу, дозволяє поступово вивести людину зі стану замкнутості, 
пригніченості і «занурення» в захворювання притаманне їй.

дослідники і реабілітологи різних країн відзначають, що після проход-
ження курсу терапії спостерігається позитивна динаміка в стані людей з різною 
патологією, що супроводжується поліпшенням настрою, підвищенням самооцінки, 
налагодженням комунікативних навичок. контакт з дельфінами сприятливо впливає 
на центральну нервову систему, активність головного і стан спинного мозку, що 
дозволяє коригувати їх ураження. При цьому відбувається поліпшення моторики і 
координації рухів, усуваються мовні відхилення у дітей із затримкою психо- і мов-
ного розвитку, знімається напруга, зменшуються хронічні болі і негативні вегето-
судинні реакції мимовільні рухи і спазми. для багатьох дітей дельфінотерапія є 
початковим етапом відновлення нормальної взаємодії з навколишнім світом [3].

Також, фахівці рекомендують всім, у кого складна стресова робота або до-
вгий час не було відпустки і вихідних, відвідувати разові сеанси дельфінотерапії, 
граючи з дельфіном і насолоджуючись спілкуванням з цим чудовим «природ-
ним лікарем», що допоможе зняти стрес і покращити емоційний стан. Ефект 
дельфінотерапії значно посилюється при проведенні спільно з нею класичних 
видів фізіотерапії (масажі, лФк, лазеротерапія, електростимуляція тощо). Тому го-
тельний комплекс надає батькам можливість додатково відвідувати консультації 
фахівців і пройти ряд процедур:консультація лікаря-невролога, консультація 
логопеда-дефектолога, заняття з логопедом, консультація психолога та заняття з 
психологом, апаратна мовна стимуляція.

крім того, гості готелю матимуть можливість відвідати океанаріум в са-
мому закладі. унікальний акваріум в готельному комплексі дасть можливість до-
рослим та дітям подивитися на дельфінів, різнокольорових риб-клоунів, мурена, 
риб-хірургів, рідкісну морську зелену черепаху тощо.

отже, дельфінарій-готель – це сімейний відпочинок біля моря з дельфінами. всім 
гостям закладу надається можливість безкоштовного перегляду яскравих незабутніх 
вистав в дельфінарії за участю дельфінів та інших морських тварин, і можливість без-
коштовних відвідин океанаріуму. оздоровчо-лікувальна терапія в готелі принесе не 
лише естетичну насолоду, а й медичну користь: емоції, які при цьому відчуває людина, 
загоює душевні рани й нормалізують психічний стан [4, c. 200].

Таким чином, оцінка ефективності психотерапевтичного впливу під час 
сеансів дельфінотерапії є перспективним методологічним і практичним напрямком, 
що вимагає подальшої розробки. Підсумовуючи сказане, можемо зазначити, що 
сучасна дельфінотерапія, як відносно новий напрямок у вітчизняній і зарубіжній 
психотерапевтичної практиці, має безліч актуальних і невирішених методологічних 
проблем, так само як і перспектив розвитку. незважаючи на це, виходячи з уже на-
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явних емпіричних даних, можна зробити висновок про перспективність напрямку 
і його ефективності в системі реабілітації дітей з особливими потребами.
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4. Сокол Т.Г. організація обслуговування в готелях і туркомплексах: підручник / 

Т.Г. Сокол. – к.: альтерпрес, 2009. – 447 с.
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