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SEKCJA 1. ARCHITEKTURA. BUDOWNICTWO. (АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО.) 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Архитектура зданий и сооружений.
Крилoвa A.O., Сидорук Г.І.

Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв i прирoдoкoристувaння Укрaїни 
Педaгoгiчний фaкультет (Фiлoлoгiя. Переклaд), II курс, 2 групa

«БУКВAЛIЗМ» I «ВIЛЬНIСТЬ» ЯК OСНOВНA ПЕРЕКЛAДAЦЬКA OПOЗИЦIЯ

Переклaд ‒ oдин з нaйдaвнiших видiв людськoї дiяльнoстi. Переклaд був i 
зaлишaється зaсoбoм спiлкувaння тa oбмiну духoвними цiннoстями мiж нaрoдaми. 
Прoтягoм тривaлoгo чaсу вiн iснувaв в уснiй фoрмi, без письмoвoї фiксaцiї. Прoте з 
сaмoгo пoчaтку свoгo iснувaння переклaд викoнувaв oдну iз нaйвaжливiших функцiй ‒ 
сoцiaльну, рoблячи мoжливим мiжнaрoдне спiлкувaння людей. Рoзпoвсюдження 
письмoвих переклaдiв вiдкрилo людям ширoкий дoступ дo культурних дoсягнень 
iнших нaрoдiв, зрoбилo мoжливим взaємoдiю рiзних культур.

Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Оскільки зна-
ння іноземних мов і в давні часи, і сьогодні не можна назвати масовим, перекладачі 
виступають посередниками між народами, які спілкуються в найрізноманітніших 
сферах життя. Окрім посередницької функції, перекладні твори виконують і творчу, 
продуктивну місію, бо завжди були важливим стисулом розвитку національних мов, 
літератур, культур.

Прoцес переклaду, щo склaдaє специфiку кoмунiкaцiї з викoристaнням двoх 
мoв, мaє свoї суттєвi oсoбливoстi. Oснoвнa oсoбливiсть пoлягaє в йoгo рiзнoмaнiтнoстi. 
Тoбтo, переклaд мoже здiйснювaтися уснo тa письмoвo, iз сприйняттям вихiднoгo 
тексту через нaвушники i вiзуaльнo, в спoкiйнiй oбстaнoвцi у влaснoму кaбiнетi aбo ж 
в нaпруженiй oбстaнoвцi дiлoвих перегoвoрiв. Переклaдaтися мoжуть худoжнi твoри 
aбo ж нaукoвi стaттi, рoзмoвнi клiше в пoбутoвiй ситуaцiї aбo дiaлектизми у судoвих 
зaсiдaннях.

Iншoю суттєвoю oсoбливiстю є «невлoвимiсть» переклaду, тoбтo йoгo 
«буквaлiзм» aбo «вiльнiсть» [1]. Дoслiдник зaзвичaй мaє у свoєму рoзпoрядженнi двa 
тексти (вихiдний i переклaду), a те, щo вiдбувaється в гoлoвi у переклaдaчa, пo сутi 
зaлишaється тaємницею, прo метoд йoгo рoбoти мoжнa лише здoгaдувaтися. Все це 
спoнукaє aбo ж oбмежувaтися вивченням результaтiв мiжмoвних перетвoрень, aбo 
зaстoсoвувaти тaк звaний метoд «чoрнoї скриньки» пiд чaс дoслiдження прoцесу 
переклaду, тoбтo дo вимiрювaння дaних нa вхoдi (текст oригiнaлу) i дaних нa 
вихoдi (текст переклaду). В пoдaльшoму цей метoд дoзвoлив не лише вийти зa межi 
лiнгвiстики в емпiричнoму рiвнi дoслiдження, aле й зрoбити перспективнi для теoрiї 
переклaду виснoвки (нaприклaд, прo тенденцiї переклaду збiльшувaти склaдoву вели-
чину тексту, прo вплив прецизiйних слiв нa прoцес уснoгo переклaду, прo oргaнiзуючу 
рoль лексичних oдиниць з нульoвoю тa пoвтoрнoю iнфoрмaцiєю при переклaдi тексту 
тoщo) [4].

Oтже, ми мoжемo дoпустити, щo прoцес переклaду мoже прoхoдити iнoдi 
в aбсoлютнo несумiсних нaпрямкaх. Це, нaсaмперед зaлежить вiд мети переклaдaчa, 
вiд йoгo здaтнoстi переклaдaти текст i вiд йoгo знaння мoви oригiнaлу (source 
language) тa мoви переклaду (target language) [2]. Скoрiш зa все єдинo прaвильним є 



6

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
пoшук «зoлoтoї середини», тoбтo як зaзнaчaв дaвньoкитaйський фiлoсoф Кoнфуцiй: 
«Пoвсякчaс людинa пoвиннa дoтримувaтися зoлoтoї середини ‒ це єдиний шлях 
уникнути крaйнoщiв». У цьoму випaдку цiєю людинoю є переклaдaч.

Хoчa «переклaд» є бaгaтoaспектним явищем, прoте в зaгaльнoму, в теoрiї 
переклaду видiляють двi oснoвнi тенденцiї: «буквaлiзм» i «вiльнiсть», якi пoв‘язaнi мiж 
сoбoю історично [5]. Прoтягoм тривaлoгo чaсу «буквaльний» тa «вiльний» переклaд 
змiнювaли oдин oднoгo в зaлежнoстi вiд епoхи:

Епoхa Перевaжнa тенденцiя
Oрiєнтaцiя нa передaвaльну / 
приймaючу культуру (source / 
target culture)

Aнтичнiсть (переклaди 
Бiблiї тa iнших 
сaкрaльних текстiв)

«Буквaлiзм» source culture

дo XVI ст.
пoступoвий перехiд 
вiд «буквaлiзму» 
дo «вoльнoстi»

пoступoвий перехiд вiд oрiєнтaцiї 
нa «source culture «дo oрiєнтaцiї нa» 
target culture «

XVI ст. «Вiльнiсть» target culture
XVIII ст. «Вiльнiсть» target culture
XIX ст. «Вiльнiсть» target culture

Переклад виконує важливу комунікативну функцію, і водночас є однією із 
найскладніших сфер діяльності мовознавця. Адже, часто, неможливо зробити до-
слівний переклад художнього тексту чи підібрати влучний відповідник технічного чи 
юридичного терміна для наукової праці. Для початку, перекладач повинен зрозуміти 
і проаналізувати матеріал, який необхідно перекласти, а потім, шляхом підбору пере-
кладацьких трансформацій здійснити переклад.

Ми мoжемo зрoбити виснoвoк, щo в aнтичний перioд серед переклaдaчiв 
бiльшoї пoпулярнoстi нaбув «буквaльний» переклaд, oскiльки в цей перioд прoвiдну 
рoль у суспiльнoму життi вiдiгрaвaлa Бiблiя, в переклaдi якoї все пoвиннo бути 
мaксимaльнo зрoзумiлo тa чiткo. У XVI ст. тенденцiя дo «вiльнoгo» переклaду взялa 
гoру i вирaжaлaся в тoму, щo стaлo мoднo переклaдaти свiтськi тексти, удoскoнaлюючи 
їх «нa дoгoду oсвiченoї публiки». Дo тoгo ж всi уривки oригiнaлу aбo прибирaлися 
aбo редaгувaлися, якщo вoни не влaштoвувaли переклaдaчa. Нa перioд XVIII ст. 
чимaлo рoсiйських тa укрaїнських лiтерaтoрiв були пoв’язaнi з переклaдaцькoю 
дiяльнiстю i, як прaвилo з сaме з переклaду пoчинaлaся їхня лiтерaтурнa твoрчiсть, 
oскiльки переклaдений текст зaкoрдoннoгo aвтoрa, який був зaгaльнoвiдoмий, легше 
вхoдив дo приймaючoї культури. Нiж влaсне твoрiння. Пoчинaючи з ХIХ ст. йшлo 
бурхливе фoрмувaння жaнрiв, стилю, мoви худoжньoї лiтерaтури. Тoму перекaз стaє 
збaгaченням фoнду зрaзкiв для нaслiдувaння. Пiзнiше вiн вже пoчинaє служити для 
зaдoвoлення зaпитiв укрaїнськoгo тa рoсiйськoгo читача [3].

Oтже, ми мoжемo зрoбити виснoвки, щo при переклaдi ми пoвиннi 
уникaти двoх oснoвних крaйнoщiв. При викoристaннi «вiльнoгo» тa «буквaльнoгo» 
переклaду, ми пoвиннi спoчaтку пoвнiстю зрoзумiти думки i пoчуття, якi будуть 
вислoвленi aвтoрoм oригiнaлу, a пoтiм переведенi вiдпoвiднo з oснoвними метoдaми 
тa принципaми нa мoву переклaду. Крiм тoгo в дoслiвнoму переклaдi ми пoвиннi 
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дoтримувaтися жoрстких стaндaртiв, щoб уникнути будь-якoї суб’єктивнoстi, тoбтo 
переклaд мaє бути мaксимaльнo нaближений дo oригiнaлу. Щo стoсується «вiльнoгo» 
переклaду, тo вiн нaсaмперед мaє служити зaсoбoм удoскoнaлення тексту, aле крiм 
тoгo бути нaближеним дo oригiнaлу. Тoму, переклaдaч перш зa все мусить увaжнo 
слiдкувaти зa пoвнoцiннoю мoвoю переклaду, aдже переклaд мaє пoвнiстю вiдпoвiдaти 
встaнoвленим нoрмaм.

Списoк викoристaнoї лiтерaтури:
1. Алексєєва І. С. Введення в перекладознавство.: Академія, 2004.‒ 352 с.
2. Бархударов Л. С. Мова і переклад (Питання загальної і приватної теорії перекла-

ду).: Міжнародні відносини, 1975.‒ 240 с.
3. Виноградов В. С. Введення в перекладознавство (загальні та лексичні питання).: 

РАО, 2001.‒ 224 с.
4. Гарусова Є. В. Інтерпретативні позиції перекладача як причина варіативності пе-

рекладу.: ТвГУ, 2007.‒ 173 с.
5. Комісарів В. Н. Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти).: Вища школа, 1990.‒ 

250 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 
МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ МАЛОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ

DETERMINATION OF STRESS-STRAIN STATE OF A SANDWICH WALL 
CONSTRUCTION OF LOW-RISE BUILDINGS

Краткая аннотация статьи. Повышение энергоэффективности многослой-
ных конструкций стен достигается за счет введения в их состав эффективных уте-
плителей. Разработан инженерный алгоритм расчета таких конструкций и на его 
основе создано программное обеспечение, позволяющее провести оценку напряженно-
деформационного состояния многослойных конструкций стен.

Short abstract of the article. The energy efficiency of sandwich construction is 
enhanced by the introduction in their structure of energy-efficient insulation. Engineering 
algorithm for the calculation of such structures has been developed and based on it created 
software that allows you to evaluate the stress-strain state of sandwich structures of the walls.

Ключевые слова. Многослойная конструкция. Расчетная схема многослой-
ной конструкции стены. Алгоритм инженерного расчета. Программное обеспечение 
оценки напряжено-деформационного состояния многослойных конструкций стен.

Keywords: Energy efficiency. Sandwich construction. Calculation scheme for 
sandwich construction walls. Engineering calculation algorithm. Software evaluation of the 
stress-strain state of sandwich construction of the walls.

При проектировании современных зданий согласно существующим нормам 
должны учитываться требования теплозащиты в ограждающих конструкциях. Поэто-
му вместо однослойных конструкций все чаще применятся многослойные. Существую-
щие методики расчета многослойных ограждающих конструкций направлены либо на 
определение прочности или устойчивости, либо сдвиговых усилий [1-10]. Поэтому не-
обходимо разработать алгоритм инженерного расчета многослойной стены, который 
учитывает особенности конструктивного решения на различные виды загружения в 
зависимости от расположения стен в плане и этажности зданий.
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Для исследования работы многослойной стены (МС) одноэтажного здания с 
высотой этажа Нэт на действие внешних нагрузок вырежем полоску шириной равной 
шагу b несущего элемента перекрытия (рис. 1 б). В этом случае расчетная схема стены 
будет представлять собой однопролетную балку, жестко защемленную с одной стороны 
и шарнирно опертую с другой, загруженную в зависимости от расположения стены: го-
ризонтальной (ветровой) нагрузкой qw и продольной силой N от действия покрытия Nпок 
и перекрытия (qпер) – для наружной стены (рис. 1 а); продольной силой N от действия 
покрытия Nпок и перекрытия (qпер) – для внутренней стены (рис. 1 б).

Если при этом работу теплоизоляционного и контактного слоев не учитывать 
из-за значительного различия их модулей упругости по сравнению с модулем упругости 
несущих слоев (Е1 >Е3 в 4000 раз и Е1 >Е2 в 140 раз соответственно), то расчетное сечение 
балки будет составным, состоящим из двух элементов (несущих слоев МС из торкрет-
бетона), соединенных между собой поперечными связями с шагом l1 (рис. 1, в) [11].

Анализ распределения нагрузки от перекрытия (qпер) и покрытия Nпок, на несу-
щие слои стен показал, что продольная сила приложена с эксцентриситетом е=11,1 см 
для наружной стены (рис. 1 а), и центрально для внутренней стены (рис. 1 б).

При оценке устойчивости внешней стены влиянием поперечной нагрузки qw 
пренебрегаем, так как ее воздействие уменьшает влияние продольной силы N (рис. 1, 
а). В дальнейшем будем рассматривать балку составного сечения, подверженную со-
вместному воздействию осевой силы N и пары, приложенной к концевому сечению, 
момент которой равен М0 = N*е (рис. 2). Определим уравнение упругой линии такой 
балки, что в дальнейшем можно будет применить при расчете стены МС двухэтаж-
ного дома.

Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки имеет вид [13]:

  , (1)

Рис. 1. Расчетная схема МС: а – внешней стены; б – внутренней стены; в – расчетное 
сечение
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где .

Продифференцируем (1) дважды при E1Ix=const:
   (2)

Общее уравнение (2) имеет вид:

   (3)
Решение (3) должно удовлетворять следующим гра-

ничным условиям:
при 

   (4)

Подставив значение граничных условий получим 
уравнение устойчивости:

  (5)

Наименьшее значение . Тогда величина критической силы будет 
равна:

Для балок составного сечения величина критической силы определяется с 
учетом работы поперечных связей:

  (6)

  (7)

где Е1Ix – жесткость составной балки; ЕрIр – жесткость поперечной связи;
Е1Iв – жесткость ветви; l1 – жесткость поперечной связи.
Согласно (3) и (4) запишем уравнение упругой линии:

 
  (8)

где .

Определим величину максимального прогиба при :

Рис. 2. Расчетная схема
внешней стены
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  (9)
Проверку прочности стены МС проведем по максимальному изгибающему 

моменту, определяемому по выражению:

  (10)
Расчет внутренней стены является частным случаем при М0=0.
Для апробации предложенного алгоритма инженерного расчета МС были про-

ведены численные эксперименты для внешней стены мансардного здания (рис. 3 а) для 
города Саратова с высотой этажа Нэт= 3м по представленному выше алгоритму, анали-
тическому решению Шагивалиева К.Ф. (СГТУ) [14 ], в программном комплексе Лира 
9.6 [15 ] и СНиП 52-01-2003[16]. Толщина несущих слоев стены МС принята t1=0,05 м, 
модуль упругости Е1=27800 МПа (табл. 1), величина эксцентриситета е=0,111 м [12]. 
Расстояние между несущими осями принято с=0,45  м. Результаты представлены в 
табл. 1.

Таким образом, сравнение результатов расчетов по предложенному алгорит-
му и аналитическим решениям, разработанных Шагивалиевым К.Ф. (СГТУ) показала 
хорошую сходимость (3-12%). В ПК Лира это расхождение составило 30%. При этом 
сравнение результатов расчета по предложенному алгоритму и СНиП 52-01-2003 по-
казали значительные расхождения, что характерно для выбранной расчетной схемы 
составной балки с тонкостенными несущими слоями.

Для проведения расчетов строительных конструкций в настоящее время ис-
пользуются вычислительные комплексы, в которых предусмотрено постепенное до-
бавление новых модулей, что позволяет расширять их возможности и производить 
сложные расчеты. Стоимость таких комплексов постоянно возрастает, и усложняют-

Таблица 1 
Результаты расчета

Вид расчета σ, МПа fmax, см Nкр
Предложенный алгоритм расчета 0,101 МПа 0,00114 см 309 кН
Аналитическое решение 0,113 МПа 0,00109 см -
ПК Лира 9.6. 0,148 0,0016 -
СНиП 52-01-2003 1,87 МПа [2 см] -

Рис. 3. Схема расчета для проведения численных экспериментов
а – мансардное здание; б –расчетная схема стены; в – расчетное сечение стены МС;
г – определение максимального прогиба



12

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 

ся процедуры расчетов. Однако, пользователям далеко не всегда требуется весь набор 
функций, а на поиск необходимых модулей при этом приходится тратить значитель-
но больше времени. Учитывая трудоёмкость расчетов определения напряженно-
деформационного состояния МС, используем разработанный инженерный алгоритм 
расчета, схема которого представлена на рис. 4. Для проведения расчетов по этому 
алгоритму разработано программное обеспечение, учитывающее характеристики и 
размеры сечения, а также условия их закрепления [17].

На основе проведенного анализа языков программирования и программ-
ных платформ для реализации этой программы была выбрана платформа Microsoft 
.NET Framework 4.0 с использованием объектно-ориентированного языка C#. Дан-
ный язык имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку 
операторов, а также все современные средства программирования оконных при-
ложений. Важным аспектом выбора языка программирования является наличие 
встроенного web-браузера, использование которого существенно облегчает задачу 
вывода динамической информации при помощи языка гипертекстовой разметки 
HTML. Возможность генерации отчетов в виде HTML-страниц позволяет комби-
нировать вывод графической и текстовой информации в удобном для конечного 
пользователя виде.

Рис. 4 Схема оценки НДС многослойной конструкции стены
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Программа состоит из трех форм: «Main», «Options» и «Help». На форме 
«Main» расположено главное меню программы и web-браузер, посредством которого 
выводятся итоговые результаты вычислений. Главное меню программы реализова-
но при помощи элемента управления MenuStrip, который представляет собой вы-
падающий список и включает разделы меню «Файл» и «Помощь». Элементы меню 
«Файл» позволяют создавать новый расчет, открывать предыдущие результаты и со-
хранять текущие вычисления. Меню «Помощь» открывает форму, на которой раз-
мещена HTML-страница с описанием всех возможностей программы (рис. 5). Форма 
«Options» предназначена для сбора исходных параметров и состоит из однострочных 
текстовых полей ввода.

При запуске программы пользователю отображается форма «Main», в web-
браузере которой размещена информация с основными возможностями програм-
мы. При проведении нового расчета в главном меню программы следует выбрать 
«Файл» – «Создать». Соответственно, в появившемся окне «Options» (рис. 6) необхо-
димо указать тип соединения (шарнирное или жесткое), а затем поочередно в соот-
ветствующие поля внести значения исходных данных. После заполнения текстовых 
полей ввода выполняется операция «Рассчитать». Если пользователь заполнил не все 
поля формы, то расчет не выполняется, и в нижней части формы отображается со-
общение, информирующее о нехватке некоторых параметров. При корректном вводе 

данных программа произво-
дит расчет и оценку НДС 
многослойной стены ма-
лоэтажных зданий, а затем 
генерирует HTML-файл с 
результатами вычислений 
по прочности, устойчиво-
сти и сдвиговым усилиям. 
Web-документ сохраняется 
под именем last.htm в теку-
щий каталог с exe-файлом, 
и ссылка на этот файл пере-
дается в адресную стро-
ку web-браузера формы 

Рис. 5. Окно «Help». Рис. 6. Окно «Options». 

Рис. 7 Результаты вычислений
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«Main». Форма «Options» автоматически скрывается, и в главном окне программы 
пользователю представляется итоговый расчет, который можно сохранить (рис. 7). 
Для сохранения результатов в главном меню программы выбирается действие 
«Файл» – «Сохранить», после чего файл last.htm будет скопирован и переименован 
текущей датой и временем. При каждом новом расчете файл last.htm перезаписыва-
ется. Также предусмотрен просмотр предыдущих результатов расчетов, для чего в 
главном меню программы следует выбрать «Файл» – «Открыть» и указать соответ-
ствующий файл.

Разработанный инженерный алгоритм расчета многослойных конструк-
ций стен позволяет проводить комплексную оценку несущей способности новых 
малоэтажных зданий, а также техническую диагностику уже существующих. Про-
граммное обеспечение «Оценка НДС многослойной стены малоэтажных зданий», 
разработанное на основе инженерного алгоритма позволяет существенно уменьшать 
трудоемкость расчетов по прочности, устойчивости, и влиянию сдвиговых усилий на 
несущую способность конструкции, а также выбирать необходимый материал кон-
струкции для обеспечения соответствующих условий надежности здания.
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Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) 
им. В.Г. Шухова

ТРАДИЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» ПРОФИЛЬ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ»

Развивающаяся строительная отрасль и принятие национальных проектов, 
связанных со строительством, таких как «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» направлены на существенное повышение качества возводимого.

Все это обусловливает необходимость подготовки большого количества вы-
сококвалифицированных кадров для строительной отрасли. Инженерно-техническое 
образование становится ведущим фактором социального и экономического разви-
тия, мощным интеллектуальным ресурсом государства. Сегодня требуются специа-
листы, способные проявлять активность в условиях жесткой конкуренции. В статье 
рассмотрены проводимые виды практик по кафедре архитектурных конструкций.

Developing the construction industry and the adoption of national proj-
ects related to construction, such as «Affordable and comfortable housing  – to Rus-
sian citizens» are aimed at significantly improving the quality of constructed.  
All this necessitates the preparation of a large number of highly qualified personnel for the con-
struction industry. Engineering education is becoming a leading factor in social and economic 
development, a powerful intellectual resource of the state. Today, experts need to be able to be 
active in the conditions of tough competition. In the article held by the kinds of practices in the 
Department of architectural constructions.

Используемый на кафедре АК комплексный метод обучения направлен на 
подготовку студентов, способных после окончания вуза без длительного периода 
адаптации принять участие в решении многообразных практических задач. Посколь-
ку в настоящее время складываются различные формы организации архитектурно-
проектной деятельности — наряду с институтами — проектные бюро и персональные 
творческие мастерские – студенты овладевают не только архитектурно-творческими 
и конструктивно-техническими сферами проектирования, но и умениями менедже-
ра проекта — вести деловые контакты с потребителями, заказчиком и подрядчиком. 
Этому во многом способствует прохождение практик.

Студенты специальности «Проектирование зданий» инженерно-
строительного института БГТУ им. В.Г. Шухова за весь период обучения в универ-
ситете проходят шесть видов практики общей продолжительностью 24 недели. Это 
свидетельствует о том, что практика является важнейшей частью профессиональной 
подготовки, инженера-архитектора [1].

Практики делятся на учебные, производственные и преддипломную.
Учебные практики проводятся при непосредственном и постоянном кон-

такте студентов с преподавателем-руководителем практики. Производственные 
практики в связи с приобретением все больших навыков самостоятельной работы 
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студентами, при переходе от курса к курсу, проводятся при непосредственном, но не 
постоянном контакте с преподавателем – руководителем практики.

Учебная практика № 1 Обмерная (1 курс, продолжительность 2 недели)
– студенты первого курса проходят обмерную практику на архитектурных 

сооружениях, квалифицируемых как памятники истории и архитектуры.
От достоверности и тщательности проведения обмерных работ, согласован-

ности обмеров отдельных элементов зависит возможность их дальнейшего использо-
вания в учебной, научной и проектной деятельности.

На обмерной практике помимо профессиональных навыков студенту предо-
ставляется возможность непосредственного знакомства с архитектурным сооруже-
нием, его элементами и структурой. Изучение памятника архитектуры в исторически 
сложившейся среде, ощущение истинных, натурных размеров архитектурных форм 
имеет большое художественно-воспитательное значение [2].

Учебная практика № 2 Рисунок, живопись (1 курс, продолжительность 4 не-
дели).

Учебная практика № 3 Геодезическая (2 курс, продолжительность 2 недели)
• закрепление, расширение и углубление теоретических и практических на-

выков, полученных студентами при изучении курса «Инженерной геоде-
зии», а также овладение техникой комплексного производства работ как 
на стадии изысканий, так и практического решения различных инженер-
ных задач;

•  приобретение навыков работы в трудовом коллективе и организации ра-
боты самого коллектива [3].

Учебная практика № 4 Технологическая (3 курс, продолжительность 5 недель)
• Практика проводится на строительных объектах и в ремонтно-

строительных организациях с современной комплексной механизаци-
ей работ.

Одна неделя из пяти в соответствии с действующим графиком учебного про-
цесса – выездная по городам России, 4 недели – производственная часть практики. 
Выездная ознакомительная практика включает изучение городов и населенных пун-
ктов, представляющих архитектурно-художественную, историческую и культурную 
ценность.

Проектная практика № 5 (4  курс, продолжительность 6  недель) и предди-
пломная практика № 6 (5 курс, продолжительность 5 недель) –  проходят в проектных 
институтах и организациях, архитектурных мастерских.

Базами практики несколько лет являются предприятия города Белгорода и 
Белгородской области: УАиГ департамента городского хозяйства и градостроитель-
ства, ООО «Белгородгражданпроект», Проектное управление ООО «ЖБК-1», ООО 
«Белгородстроймонтажпроект» и др.

При добросовестном обучении студент обретает профессионально важные 
качества: развитое пространственно-образное мышление; художественный вкус; 
аналитические мышление; конструкторские способности.     

Обладая уникальным набором профессиональных качеств, выпускники вос-
требованы на рынке труда.
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. Ветеринарная медицина.
Іщенко В. Д.

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри фармакології і токсикології,
Дорошенко М.С.

студентка магістратури факультету ветеринарної медицини,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ

РЕГУЛЯЦІЯ НУКЛИВЕТОМ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТНИХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ДІЇ Т-2 ТОКСИНУ

Наведено дані про вплив Т-2 токсину в дозах 0,1 і 0,2 мг/кг маси тіла на ак-
тивність основних ферментних систем метаболізму ксенобіотиків. Показано, що 
додаткове введення нукливету в дозах 2 і 5 мг/кг за Т-2 токсикозу поросят стимулює 
процеси біотрансформації, зменшуючи негативний вплив Т-2 токсину на організм.

It has been presented the influence of T-2 toxin in doses 0,1 and 0,2 mg/kg on activity 
of main ferment systems of a metabolism xenobiotics. It was demonstrated that during 
T-2 toxicosis supplemental application of nuclivet in doses 2 and 5 mg/kg stimulate processes of 
biotransformation, decreasing the toxic effect of T-2 toxin on organism.

Ключові слова: Т-2 токсин, нукливет, ферментативна активність, детоксика-
ція, біотрансформація.

Keywords: T-2  toxin, nuclivet, fermentative activity, detoxication, 
biotransformation.

Велика кількість ксенобіотиків, в тому числі мікотоксини, зустрічають 
на своєму шляху в організмі захисні бар’єри. Особливе місце серед них займають 
ферментні системи, які каталізують їх перетворення у метаболіти у реакціях 
окиснення, відновлення, гідролізу і синтезу. Загалом у метаболізмі ксенобіотиків 
беруть участь біля 30 ферментів [1, 2].

Процес детоксикації представляють переважно у вигляді двохфазної сис-
теми. В першій фазі за участі цитохрому Р-450-залежних мікросомальних моно-
оксигеназ ліпофільні ксенобіотики перетворюються у гідрофільні реакційноздатні 
метаболіти; у ході реакцій другої фази гідрофільні метаболіти або екзогенні електро-
фільні сполуки вступають у реакції кон’югації із утворенням переважно нетоксичних 
продуктів, які легко виводяться із організму. В організмі тварин і людини однією з 
найбільш поширених реакцій кон’югації є зв’язування з глутатіоном. Глутатіонова 
система утворена відновленим глутатіоном, глутатіонпероксидазою, глутатіонредук-
тазою і NADPН, у якій останні необхідні для відновлення окисненого глутатіону та 
рециклювання відновленого глутатіону [4, 7].

Реакції першої та другої фаз біотрансформації взаємопов’язані. Це зумовле-
но не лише послідовністю цих фаз, а й тісним взаємозв’язком цитохрому Р-450 та сис-
теми глутатіону – у першій фазі детоксикації рівень відновленого глутатіону має важ-
ливе значення для дії цитохрому Р-450. Зв’язок цитохрому і відновленого глутатіону 
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реалізується на рівні відновлювальних еквівалентів NADPН, необхідних і глутатіон-
редуктази, і для цитохром-450-редуктази – ферментів, які забезпечують підтримання 
у клітині сталих рівнів відновленого глутатіону і цитохрому Р-450. При підвищенні 
хімічного навантаження відбувається індукція цитохрому Р-450 та зниження рівня 
відновленого глутатіону, який використовується для кон’югації. Фонд відновленого 
глутатіону відновлюється за рахунок активації глутатіонредуктази з інтенсивними 
витратами NADPН. Зниження вмісту останнього „гальмує” цитохром Р-450 і швид-
кість продукції метаболітів у першій фазі детоксикації [3, 6, 7].

Т-2 токсин, як і інші гідрофобні ксенобіотики, після всмоктування потрапляє в 
печінку і окиснюється за участю ферментів ендоплазматичного ретикулуму, в основно-
му за допомогою цитохрому Р-450. Окиснювальне перетворення Т-2 токсину та інших 
трихотеценових мікотоксинів призводить до зниження їх токсичності. В результаті ре-
акцій першої фази детоксикації Т-2 токсин перетворюється у менш токсичні і більш 
полярні сполуки, які в ході реакцій другої фази детоксикації утворюють кон’югати з 
глютатіоном, глюкуроновою кислотою, сульфатом і виводяться із організму [4, 5].

Метою наших досліджень було вивчення ефективності застосування твари-
нам за Т-2 токсикозу нукливету з метою зниження токсичної дії токсину на організм, 
оцінюючи показники клінічного стану та активності ферментних систем метаболізму.

Матеріал і методи досліджень. Дослід проводили в умовах кафедри фарма-
кології і токсикології та віварію Національного університету біоресурсів і природоко-
ристування України (м. Київ) методом груп-періодів на двох групах поросят великої 
білої породи, по чотири голови у кожній, віком 10 тижнів, масою 15-17 кг. Дослід три-
вав 6 тижнів і був поділений на 3 періоди по два тижні в кожному. Тваринам першої 
групи упродовж двох тижнів щоденно згодовували разом з кормом Т-2 токсин у дозі 
0,1 мг/кг маси тіла, потім робили двотижневу перерву, по закінченні якої згодовуван-
ня токсину відновлювали і одночасно внутрішньом’язово вводили нукливет в дозі 
2 мг/кг маси тіла один раз на добу. До початку згодовування токсину у поросят брали 
кров із заочного венозного синусу для визначення контрольних показників, а через 
14 діб згодовування і через 14 діб після перерви – для визначення параметрів токсич-
ного впливу Т-2 токсину на організм, в тому числі і на активність ферментних систем 
метаболізму ксенобіотиків. На 14-у добу з початку введення нукливету на фоні хро-
нічного Т-2 токсикозу відбирали кров для встановлення впливу препарату на перебіг 
токсикозу та його дію на активність ферментних систем. У другій групі дослід був 

Таблиця 1. 
Активність цитохромів Р-450 у крові поросят 
(Т-2 токсин 0,1 мг/кг, нукливет 2 мг/кг маси тіла)

Час дослідження

Досліджувані показники

N-деметилювальна активність
ЦХ Р-450, нмоль/хв 
на мг білку

Денітрозувальна активність
ЦХ Р-450, нмоль/хв 
на мг білку

До введення токсину 0,62±0,15 0,19±0,04
На 14-у добу токсикозу 0,44±0,03 0,27±0,04
Після 14 діб перерви 0,45±0,02 не досліджувалась
14 діб токсикозу + нукливет 0,44±0,01 0,16±0,02
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проведений за такою ж схемою, але доза токсину становила 0,2 мг/кг, а нукливету – 
5 мг/кг. Було досліджено цитохром Р-450-залежну N-деметилюючу та денітрозуючу 
активності у крові тварин, активність глутатіонредутази та глутатіонпероксидази, 
концентрацію вільних сульфгідрильних груп.

Результати досліджень. За дії Т-2 токсину у дозі 0,1 мг/кг маси тіла встанов-
лено зниження активності майже всіх досліджуваних ферментних систем, що забез-
печують біотрансформацію Т-2 токсину (табл. 1). Підвищення денітрозуючої актив-
ності цитохрому Р-450 можливо є наслідком утворення сполук, що є субстратами для 
цієї ізоформи ферменту.

За період перерви після введення токсину, яка тривала два тижні, демети-
лююча активність цитохрому Р-450 майже не змінилася, а активність досліджуваних 
ферментів системи глутатіону підвищилась і була навіть вищою порівняно з показ-
никами до уведення токсину. Можливо це є компенсаторна реакція на подальше зни-
ження вмісту відновленого глутатіону (табл. 2).

При уведенні нукливету на тлі дії Т-2 токсину деметилювальна активність 
цитохрому Р-450 залишилася незмінною, а денітрозувальна – знизилась і наблизи-
лась до рівня контрольної величини.

Таблиця 2 
Показники системи глутатіону в крові поросят 
(Т-2 токсин 0,1 мг/кг, нукливет 2 мг/кг маси тіла)

Час дослідження

Досліджувані показники
Відновлений 
глутатіон,
ммоль/л

Глутатіонредуктаза,
нмоль/хв на мг 
білку

Глутатіонпероксидаза,
нмоль/хв на мг 
білку

До введення токсину 0,93±0,09 8,38±2,07 13,00±2,49
На 14-у добу токсикозу 0,73±0,03 4,85±1,52 9,55±0,27
Після 14 діб перерви 0,47±0,08* 12,50±2,80 16,40±2,80
14 діб токсикозу + нукливет 0,54±0,07* 9,95±1,40 14,40±3,10

* – р ≤ 0,05

Таблиця 3 
Активність ферментних систем детоксикації у крові 
(Т-2 токсин 0,2 мг/кг, нукливет 5 мг/кг маси тіла)

Час
дослідження

Досліджувані показники
Денітрозувальна 
активність
ЦХ Р-450, нмоль/хв
на мг білку

Відновлений 
глутатіон, 
ммоль/л

Глутатіон-
редуктаза, 
нмоль/хв 
на мг білку

Глутатіон-
пероксидаза, 
нмоль/хв 
на мг білку

До введення токсину 0,42±0,06 1,05±0,08 13,0±3,5 24,5±2,3
На 14-й добу токсикозу 0,12±0,01*** 0,38±0,08*** 2,4±0,2* 5,0±2,2***
Після 14 діб перерви 0,14±0,02*** 0,66±0,04** 4,8±0,6* 11,2±2,2**
14 діб токсикозу + 
нукливет

0,05±0,003*** 0,57±0,06*** 2,0±0,1* 8,4±1,1**

* – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,02, *** – р ≤ 0,01
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Активність ферментів системи глутатіону (глутатіонредуктази і глутатіон-

пероксидази) після введення тваринам нукливету на тлі дії Т-2 токсину знизилась, 
проте на першому етапі досліду їх активність була меншою відповідно на 42,1 та 26,5 
%, а на третьому етапі – на 20,4 та 12,2 %. Поряд з цим встановлено збільшення вмісту 
відновленого глутатіону на 14,9 %, тоді як при надходженні Т-2 токсину його вміст 
знизився на 26,5 %.

За дози Т-2  токсину 0,2  мг/кг маси тіла посилювався його пошкоджуючий 
вплив на організм тварин, про що свідчать вірогідні відхилення досліджуваних по-
казників від вихідних величин (табл. 3). При цьому зберігалася та ж тенденція змін, 
що і за дози Т-2 токсину 0,1 мг/кг маси тіла, тобто вони були менш виражені при за-
стосуванні нукливету.

Отримані результати досліджень вказують, що одним із механізмів протек-
тивної дії нукливету на організм поросят за хронічного Т-2  токсикозу є його сти-
мулюючий вплив на ферментні системи детоксикації. Причому, препарат однаковою 
мірою діє на обидві фази детоксикаційного процесу.

Висновки
Т-2  токсин при щоденному надходженні в організм поросят у дозах 0,1  та 

0,2 мг/кг маси тіла знижує активність мікросомальних ферментних систем печінки 
як першої, так і другої фаз його метаболізму.

Нукливет після введення поросятам внутрішньом’язово в дозах 2  та 5  мг/
кг маси тіла зменшує негативний вплив Т-2 токсину в дозах відповідно 0,1 та 0,2 мг/
кг маси тіла на організм тварин і підвищує активність ферментних систем обох фаз 
метаболізму ксенобіотиків.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ПРЕПАРАТОВ-СИНБИОТИКОВ  

ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Одной из наиболее острых проблем современной ветеринарии в России яв-
ляются болезни молодняка [1, с. 112-119; 2, с. 18-20; 5, с. 8-12]. В настоящее время 
считается, что желудочно-кишечные патологии молодняка сельскохозяйственных 
животных это факторно-инфекционные болезни. А биологический комплекс «мать-
плод-новорожденный» следует рассматривать как единую систему при разработке 
рациональных мер по профилактике и борьбе с диарейными болезнями новорожденных 
животных, так как установлена прямая зависимость между уровнем неспецифичес-
кой резистентности организма матерей – с одной стороны и внутриутробным раз-
витием плода, состоянием здоровья и сохранностью новорожденных  – с другой. 
Данное обстоятельство ведет к необходимости использования в практике животно-
водства фармакологических средств, обладающих комплексным действием, высокой 
эффективностью и безопасных для здоровья животных, человека и окружающей 
среды [4, с. 22; 6, с. 57-59].

В связи с вышеизложенным, повышение профилактической эффективности 
при желудочно-кишечных болезнях молодняка сельскохозяйственных животных яв-
ляется актуальной задачей.

Объектом исследования служили новорожденные телята и поросята 
отъемного возраста, которых по принципу аналогов разделили на шесть групп (контр-
ольная и пять опытных). Телята и поросята контрольной группы содержались в условиях 
принятой технологии содержания и кормления; вторая группа с кормом получала живую 
массу лактобактерий Lactobacterium plantarum 8P-A3 (жидкий пробиотик) с рождения в два 
этапа ежедневно по 20 мл в течение 10 дней с интервалом в 10 дней; телята и поросята тре-
тьей, четвертой, пятой, шестой групп – композиции фитопробиотиков с люцерной посев-
ной, чистотелом большим, барбарисом обыкновенным и люцерной посевной с барбарисом 
обыкновенным [3, с. 23] соответственно по вышеназванной схеме.

Ежедневно учитывали физиологическое состояние телят, заболеваемость, 
течение и исход болезни.

Результаты исследований показали, что композиции фитопробиотиков су-
щественно повышают резистентность организма новорожденных телят к желудочно-
кишечным болезням. Так, в контрольной группе уже на вторые сутки заболело трое 
телят, через несколько дней ещё четверо. У заболевших животных выделения были 
жидкие с заметным гнилостным запахом, желтовато-зеленоватого цвета, нарушался 
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аппетит, появлялись признаки интоксикации и обезвоживания организма, болезнь в 
среднем продолжалась 7,5±0,3 дней.

У телят второй группы, получавших живую массу лактобактерий, отмеча-
лось нарушение функции пищеварения. Проведенные лечебные мероприятия, по 
принятой в хозяйстве схеме, позволили улучшить общее состояние животных, но эта 
временная реабилитация сменилась ухудшением здоровья, при этом у двух телят на-
блюдались прогрессирующие признаки интоксикации и обезвоживания организма с 
последующим летальным исходом.

У новорожденных телят, получавших с первых дней композиции фито-
пробиотиков, диарея протекала преимущественно в легкой форме (не было отме-
чено обилие слизи, следов крови, телята имели хороший аппетит). Нарушение 
функции желудочно-кишечного тракта наблюдалось на четвертые-пятые сутки 
после рождения, а выздоровление наступало в среднем через пять дней даже без 
дополнительного медикаментозного лечения. К концу опыта все телята были 
активными и охотно поедали корм. Лишь у одного теленка из третьей группы 
болезнь закончилась летально (патологоанатомический диагноз  – катаральная 
бронхопневмония).

Применение фитопробиотических композиций на основе лактобактерий и 
лекарственного растительного сырья значительно снижали заболеваемость телят 
желудочно-кишечными болезнями. В третьей и пятой группах заболело в 2,3  раза 
меньше телят, чем в контрольной и второй опытной группе; в четвертой и шестой 
группах телят заболело в 3,5 раза меньше, чем в контрольной и второй группах. Со-
хранность в третьей-шестой опытных группах составила 87,5 – 100 %, что было выше 
1,75 – 2 раза, чем в контрольной группе.

Клиническое наблюдение за поросятами опытных групп показало, что при 
использовании фитопробиотических композиций на основе лактобактерий и лекар-
ственного растительного сырья заболело, соответственно, 2; 3; 2; 3 поросенка, тогда 
как в контрольной группе – 6, при использовании пробиотика – 5. Следует отметить, 
что поросята третьей, четвертой, пятой и шестой опытных групп переболевали лег-
ко, и клинические признаки заболевания исчезали на 2-3 день.

Проведенными исследованиями установлено, что комплексное применение 
композиций фитопробиотиков на основе лактобактерий и лекарственного расти-
тельного сырья обладает высокой эффективностью (62,5-75%) для профилактики 
желудочно-кишечных болезней новорожденных телят и поросят отъемного возрас-
та при сохранности 87,5-100%. В связи с вышеизложенным в ранний постнатальный 
период развития телят и поросят для профилактики желудочно-кишечных заболева-
ний целесообразно использовать фитопробиотические композиции на основе лакто-
бактерий и лекарственного растительного сырья.

Литература:
1. Григорьева, Г.И. Этиология желудочно-кишечных болезней телят и коррекция микро-

биоценоза кишечника [Применение бификола при диарее вирусно-бактериальной 
этиологии] // Г.И. Григорьева, А.А. Арбузова, М.А. Кульчицкая / Новые технологии 
в диагностике, профилактике и лечении болезней с.-х. животных.- Науч. – исслед. 
ветеринар. ин-т нечернозем. зоны РФ, 2006. – С. 112-119.



25

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
2. Меры борьбы с диареями новорожденных телят /[В.А. Мищенко и др.]. // Вете-

ринария с.-х. животных. – 2008. – №3 – С.18-20.
3. Назырова, Н.Р. Влияние экстрактов лекарственных растений на биологичес-

кую активность штамма Lactobacterium plantarum 8P-A3: автореф. дис. … канд. 
биол. наук / [филиал «Иммунопрепарат» ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ], Уфа, 
2007. – 23 с.

4. Научнообоснованная система получения здорового молодняка и профилактики 
желудочно – кишечных болезней новорожденных телят (рекомендации) / В.В. 
Субботин [и др.]. // Москва, 2002. – 22 с.

5. Сидоров, М.А. Основы профилактики желудочно-кишечных заболеваний 
новорожденных животных / М.А. Сидоров, В.В. Субботин // Ветеринария с.-х. 
животных. – 2008. – №3. – С. 8-12.

6. Хусаинов, В.Р. Профилактика болезней телят молочного периода / В.Р. Хусаинов 
// Ветеринария с.-х. животных. – 2006. – №2. – С. 57-59.



26

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
ПОД- СЕКЦИЯ 2. Ветеринарная медицина.

Іщенко Л. М.
науковий співробітник,

Мельничук С. Д.
доктор біологічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН України,

Іщенко В. Д.
кандидат ветеринарних наук, доцент,

Сисолятін С. В.
науковий співробітник,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД СИРОВАТКИ КРОВІ ТА МОЛОКА КОРІВ 
СПОНТАННО ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ЛЕЙКОЗУ ВРХ

Наведено дані про зміни жирнокислотного складу ліпідів сироватки крові 
корів та молока отриманого від спонтанно інфікованих вірусом лейкозу ВРХ. Вста-
новлено збільшення вмісту насичених жирних кислот і зростання індексу насичення 
жирних кислот як у крові корів, так і у молоці. При цьому у молоці корів зменшується 
вміст усіх ненасичених (моно- та поліненасичених) жирних кислот. Водночас у молоці 
інфікованих вірусом лейкозу ВРХ корів зростає вміст транс-ізомерів жирних кислот.

Ключові слова: лейкоз ВРХ, корови, кров, молоко, ліпіди, жирні кислоти.
Keywords: bоvine leukemia, cow, blood, milk, lipids, fatty acids.

Жирні кислоти  – довголанцюгові карбонові кислоти, що містять одну 
карбоксильну групу і довгий неполярний карбоновий «хвіст», завдяки якому 
більшість ліпідів нерозчинні у воді. В природі виявлено більше 200 жирних кислот, 
однак в тканинах людини і тварин в складі простих й складних ліпідів знайдено біля 
70, причому, більше половини з них в мінорних кількостях. Практичне ж значення 
має близько 20 жирних кислот. Найпоширенішими є жирні кислоти які містять 16-
18 атомів карбону [4].

Фізико-хімічні та біологічні властивості жирних кислот залежать від 
довжини ланцюга, кількості подвійних зв’язків та їх положення в молекулі (цис-, 
транс-ізомери), наявності розгалужень та інших функціональних груп. Корбоновий 
ланцюг може бути повністю насиченим (містити тільки одинарні зв’язки), або 
ненасиченим (містити один або декілька подвійних зв’язків) З насичених жирних 
кислот в ліпідах тканин та органів тварин переважають пальмітинова і стеаринова, 
з мононенасичених  – олеїнова і пальтоолеїнова, з поліненасичених  – лінолева й 
арахідонова [2, 7].

Особливе значення для організму людини і тварин мають поліненасичені 
жирні кислоти. Окремі з них (ліноленова, альфа-ліноленова та арахідонова) є 
незамінними (ессенціальними). Визначальним є співвідношення омега-6  жирних 
кислот до омега-3, яке повинно бути від 5:1 до 15:1. За іншого співвідношення вказа-
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них жирних кислот, останні погано засвоюються організмом і не відбувається повно-
цінного метаболізму ейкозаноїдів [1, 6, 8].

Основними процесами проміжного обміну ліпідів є синтез і окиснення жир-
них кислот, синтез і розщеплення триацилгліцеролів, синтез і розщеплення фосфолі-
підів, метаболізм холестерину та інших ліпідів.

В останні десятиліття досягнуто значних успіхів у вивченні етіології, пато-
генезу та діагностики лейкозу ВРХ, однак окремі аспекти захворювання досі є недо-
статньо висвітленими [3, 9]. Одним з маловивчених питань є вплив лейкозної інфек-
ції на ліпідний обмін в організмі інфікованих тварин.

В роботі D. Pyeon та ін. показано, що регуляція експресії ВЛ ВРХ здійснюється 
за допомогою простагландину Е2  попередником якого є арахідонова кислота 
(С20:4 n6) [10]. Виходячи з усього вищесказаного, не викликає сумніву актуальність 
вивчення впливу лейкозної інфекції на ліпідний обмін в організмі тварин.

Метою роботи було встановлення впливу вірусу лейкозу ВРХ у спонтанно 
інфікованих корів на жирно кислотний склад сироватки крові і молока.

Матеріали й методи досліджень. Дослідження проводилися у відділі 
молекулярно-діагностичних досліджень та у хроматографічному відділі Української 
лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України. Для дослідження якіс-
ного та кількісного складу ліпідів сироватки крові та молока у спонтанно інфіко-
ваних тварин було сформовано дві групи корів чорно-рябої породи живою масою 
350-450 кг, у кожній – по 10 тварин 2-3 річного віку на 3-4 міс лактації. У першій (до-
слідній) знаходились інфіковані ВЛ тварини у другій (контрольній) вільні від вірусу 
лейкозу (за результатами РІД, ІФА та ПЛР дослідження).

Екстракцію ліпідів сироватки крові та молока здійснювали методом Фолча 
з використанням системи хлороформ/метанол у співвідношенні 2:1. Жирнокислот-
ний спектр сировотки крові аналізували методом газорідинної хроматографії з ви-
користанням приладу “Кристал-Люкс 4000” з полум’яно-іонізаційним детектором, 
на капілярній колонці SP-2560 (Supelco). Ідентифікацію жирних кислот проводили за 
допомогою стандартної суміші метилових ефірів жирних кислот [5].

Результати досліджень. При оцінці жирнокислотного складу сироватки 
крові корів спонтанно інфікованих вірусом лейкозу (табл. 1) встановлено вірогідно 
вищий вміст насичених жирних кислот порівняно із клінічно здоровими тварина-
ми. Так, вміст міристинової (С14:0) кислоти був на 34,91 %, пальмітинової (С16:0) – 
на 16,98, стеаринової (С18:0) – на 11,74, ейкозанової (С20:0) – на 45,65 і докозанової 
(С22:0) – на 52,78 % вищим порівняно з відповідними показниками у тварин контр-
ольних груп.

У інфікованих тварин мало місце підвищення на 42,11 % вмісту транс-ізомеру 
лінолевої кислоти (С18:2) на фоні практично незмінного, навіть із незначною тенден-
цією до зниження, вмісту цис-ізомеру вказаної кислоти. Відмічали зниження вмісту 
окремих мононенасичених та поліненачичених жирних кислот. З поміж мононенаси-
чених жирних кислот спостерігали зменшення на 25,85 % вмісту пальмітоолеїнової 
кислоти (С16:1) і на 18,44 % вмісту цис-ізомеру олеїнової кислоти (С18:1) за тенденції 
до незначного збільшення вмісту транс-ізомеру.

Визначивши сумарний вміст різних за ступенем насичення груп жирних кис-
лот при аналізі жирнокислотного складу сироватки крові корів спонтанно інфікованих 
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вірусом лейкозу було встановлено, що вміст насичених жирних кислот збільшувався на 
15,33 %, а вміст ненасичених – зменшувався 6,00 %, порівняно із тваринами контроль-
ної групи. Таким чином індекс насичення жирних кислот збільшився на 23,08 %.

Вищі жирні кислоти сироватки крові, практично нарівні з вільними жирними 
кислотами, які утворюються в рубці, після надходження до тканин молочної залози 
є джерелом синтезу жиру молока. Тому коливання вмісту жирних кислот у сироватці 
крові корів значною мірою відображається на вмісті ліпідів у молочному жирі корів 
та його жирно кислотному складі. Водночас розвиток патологічного процесу за ура-
ження корів вірусом лейкозу впливає на ступінь засвоювання різних жирних кислот у 
молочній залозі і, відповідно, також впливає на вміст ліпідів і жирнокислотний склад 
молочного жиру корів.

Із ненасичених вищих жирних кислот у складі молока корів спонтанно інфі-
кованих вірусом лейкозу ВРХ найбільш виражені зміни відмічали у вмісті маргари-
нової, ейкозанової, докозанової та пальмітинової жирних кислот. Їх вміст підвищу-
вався за статистично вірогідної різниці відповідно на 87,32 %, 47,83, 36,36, та 35,31 % 
порівняно із клінічно здоровими тваринами контрольної групи. Слід зазначити, що 
вміст цих жирних кислот був вищим і у крові корів. Водночас вміст міристинової, 
пентадеканової і каприлової кислот зменшувався на 36,16, 22,97 та 21,05 % відповід-
но. Вміст інших досліджуваних насичених жирних кислот зазнавав менш виражених 
змін (табл. 2).

Таблиця 1 
Жирнокислотний склад сироватки крові корів спонтанно інфікованих вірусом лейкозу 
ВРХ, у % (M±m, n=6)

Показник Контрольна група Дослідна група
Міристинова С14:0 1,06±0,13 1,43±0,12
Міристоолеїнова С14:1 0,87±0,13 0,81±0,06
Пальмітинова С16:0 8,95±0,58 10,47±0,57
Пальмітоолеїнова С16:1 2,94±0,29 2,18±0,2*
Стеаринова С18:0 17,29±0,66 19,31±0,64*
Олеїнова-ц С18:1 9,22±0,51 7,52±0,51*
Олеїнова-т С18:1 0,78±0,06 0,83±0,05
Лінолева-ц С18:2 47,12±2,20 46,84±1,09
Лінолева-т С18:2 0,19±0,04 0,27±0,04
Ліноленова ω-6 С18:3 0,79±0,09 0,44±0,07**
Ліноленова ω-3 С18:3 3,88±0,61 3,64±0,31
Ейкозанова С20:0 0,46±0,06 0,67±0,07*
Ейкозатриєнова ω-6 С20:3 1,87±0,10 1,70±0,09
Ейкозатриєнова ω-3 С20:3 0,26±0,05 0,19±0,02
Арахідонова С20:4 1,69±0,13 1,35±0,08**
Ейкозапентаєнова ω-3 С20:5 0,80±0,05 0,63±0,07
Докозанова С22:0 0,36±0,07 0,55±0,08
Докозапентаєнова С22:5 0,29±0,04 0,20±0,05
Докозагексаєнова ω-3 С22:6 1,20±0,09 0,97±0,10
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Зміни вмісту мононенасичених жирних кислот у молоці також мали таку 
саму тенденцію змін, що і у крові корів. Вміст міристоолеїнової та пальмітоолеїнової 
жирних кислот статистично вірогідно зменшувався на 37,84 та 15,48 % відповідно за 
статистично вірогідної різниці.

Водночас досить визначними були зміни у кількості олеїнової та лінолевої 
жирних кислот і їх цис- і транс-ізомерів. Сумарний вміст олеїнової кислоти у молоці 
корів зменшувався за рахунок вираженого зменшення вмісту цис-ізомеру на 23,87 %. 
При цьому вміст транс-ізомеру збільшувався на 31,72 %. Таким чином, співвідношен-
ня цис-ізомеру до транс-ізомеру олеїнової кислоти зменшувалося із 8,8 до 5,1.

Такі ж міни було відмічено і при визначенні вмісту поліненасиченої лінолевої 
жирної кислоти у молоці корів інфікованих вірусом лейкозу. При зниженні загаль-
ної сумарної кількості вказаної кислоти вміст цис-ізомеру зменшувався на 38,95 %, 
а вміст транс-ізомеру збільшувався на 35,14 %. При цьому співвідношення цис- і 
транс-ізомерів лінолевої кислоти зменшувалося із 7,9 до 3,6.

Вміст ліноленової кислоти у молоці корів, так само як і у крові, зменшувався 
на 25,38 % за статистично вірогідної різниці.

При дослідженні сумарного вмісту різних за ступенем насичення жирних 
кислот у молочному жирі інфікованих тварин, як і у їх сироватці крові, встановлено 
збільшення вмісту насичених жирних кислот на 14,32 % і зменшення вмісту нена-
сичених жирних кислот на 20,73 % порівняно із відповідними показниками тварин 

Таблиця 2 
Жирнокислотний спектр молочного жиру корів спонтанно інфікованих вірусом лейкозу 
ВРХ на (M±m, n=6)

Показник, % Контрольна група Дослідна група
Масляна С4:0 3,22±0,08 4,77±0,14****
Капронова С6:0 1,80±0,04 2,15±0,07****
Каприлова С8:0 1,14±0,03 0,90±0,03****
Капринова С10:0 2,88±0,06 3,13±0,06**
Лауринова С12:0 1,61±0,03 1,51±0,04
Міристинова С14:0 8,13±0,09 5,19±0,20****
Міристоолеїнова С14:1 0,74±0,02 0,46±0,03****
Пентадеканова С15:0 3,44±0,06 2,65±0,07****
Пальмітинова С16:0 21,58±0,31 29,20±0,38****
Пальмітоолеїнова С16:1 1,99±0,07 1,69±0,05***
Маргаринова С17:0 0,71±0,02 1,33±0,06****
Стеаринова С18:0 14,22±0,20 16,20±0,09****
Олеїнова цис С18:1с 27,19±0,49 20,70±0,29****
Олеїнова транс С18:1т 3,09±0,08 4,07±0,05****
Лінолева цис С18:2с 5,88±0,09 3,59±0,09****
Лінолева транс С18:2т 0,74±0,02 1,00±0,04****
Ліноленова n3 С18:3 1,30±0,05 0,97±0,04****
Ейкозанова С20:0 0,23±0,02 0,34±0,02***
Докозанова С22:0 0,11±0,04 0,15±0,03****
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контрольної групи (рис.). Такі зміни призвели до збільшення на 44,44 % індексу на-
сичення жирних кислот (табл. 3).

Слід зазначити, що вміст у молоці різних за ступенем насичення жирних кис-
лот змінювався непропорційно. Вміст мононенасичених жирних кислот зменшувався 
лише на 18,58 %, в той час як вміст поліненасичених – на 30,50 % порівняно із такими 
показниками у тварин контрольної групи. Відповідно співвідношення мононенаси-
чених жирних кислот до поліненасичених мало тенденцію до зростання на 15,99 %.

Висновок
Отже, за спонтанного ураження корів вірусом лейкозу ВРХ і розвитку лей-

козного процесу жирнокислотний склад ліпідів у крові корів та молоці зазнає значних 
змін. Відмічається збільшення вмісту насичених жирних кислот і зростання індексу 
насичення жирних кислот спричинене в першу чергу збільшенням кількості паль-
мітинової і стеаринової кислот, вміст яких у молоці найвищий. При цьому у молоці 
корів зменшується вміст усіх ненасичених жирних кислот, як мононенасичених, так і 
поліненасичених. Водночас у молоці інфікованих вірусом лейкозу корів зростає вміст 
транс-ізомерів олеїнової та лінолевої жирних кислот із зниженням майже у 1,5-2 рази 
співвідношення цис- і транс-ізомерів вказаних кислот порівняно із клінічно здоро-

Рис. Вміст насичених і ненасичених жирних кислот молочного жиру корів (M±m, n=3)

Таблиця 3 
Співвідношення насичених і ненасичених жирних кислот молочного жиру корів (M±m, n=3)

Показник Контрольна група Дослідна група
Насичені/ненасичені ЖК 1,44±0,05 2,08±0,07***
Мононенасичені/ 
поліненасичені ЖК

4,19±0,12 4,86±0,12
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вими коровами контрольної групи. Такі кількісні зміни впливають якісні показники і 
поживність молока, отриманого від корів інфікованих вірусом лейкозу ВРХ.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРИИ

Ветеринария как самостоятельная дисциплина оформилась в первой поло-
вине XIX столетия, после того как развились анатомия, физиология, фармакология и 
другие базовые и смежные дисциплины. Однако и в «донаучный» период, начиная с 
приручения и одомашнивания животных, человек оказывал им лечебную помощь.

С древнейших времен в течение многих тысячелетий знания о болезнях были 
поверхностными, основанными только на наблюдениях и накоплении фактов без их 
научного анализа. Поэтому и ветеринарная помощь при внутренних болезнях так 
же, как при родах и травмах, была примитивной, ограничивалась применением тепла 
или холода, разминаниями живота, прогонками и другими простейшими процеду-
рами. Лечебную помощь заболевшим животным оказывали, как правило, кузнецы, 
чабаны, знахари. В дальнейшем появились отдельные умельцы, специализировав-
шиеся на лечении животных, которые применяли более сложные способы; клизмы, 
выпаивание настоев трав и др.

Сведения о болезнях животных и лечении встречаются в рукописях Древне-
го Египта (Кахунский папирус — 2000 лет до н. э.), Индии (I век н. э.), Греции (Ари-
стотель, Апсирт — IV—V века н. э.). Болезни животных описаны в трудах римских 
ученых, таких, как Катон Старший, Варрон и Колумелла, в трудах которого впервые 
были упомянуты термины «ветеринарная помощь», «ветеринар», «ветеринарная ме-
дицина».

Возникновение профессиональной ветеринарии на Руси относится к 10-13 вв.
В 16-18 вв. в России появились первые законодательные акты о мерах борь-

бы с эпизоотиями, рукописные и печатные книги по ветеринарной помощи («Аптека 
обозовая», «книга лекарственная о конских болезнях» и др.) Ветеринарную помощь 
осуществляли коновалы, знания которым передавались ремесленным путем.

В 1733 г. в селе Хорошевское под Москвой открылось первое ветеринарное 
учебное заведение – «Конюшенная школа».

В начале 19 в. открылись ветеринарные отделения в Московской, Петербург-
ской и Виленской медицинских академиях.

В 1848 и 1851 гг. в Юрьеве и Харькове начали функционировать ветеринар-
ные училища. 1873г. – ветеринарный институт в Казани. Развитие ветеринарии кон-
ца 19 в. связано с такими именами, как Х.И.Гельман, . О.И.Кальнинг, М.А.Новинский, 
И.И.Равиг, Е.М.Земмер, М.В.Ненцкий, Л.С.Ценковский, М.А.Садовский.

Ветеринария в СССР. С первых лет советской власти ветеринарное дело со-
средоточилось в руках государства. 1919  г.  – декрет «об объединении управления 
ветеринарной части в республике». Дальнейшее развитие ветеринарии связано с 
именами таких видных организаторов ветеринарной службы, как В.С.Бобровский, 
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Н.М.Никольский, А.В.Недагин, К.Г.Мартин, И.В.Гинзббург и др. Был организован ве-
теринарный надзор, налажено производство биологических препаратов, дезинфици-
рующих средств и т.д.

В период 1941-45гг. ветеринарная служба обеспечивала эпизоотическое бла-
гополучие страны, возвращение в СССР конского поголовья. Имелись факты пере-
квалифицирования ветеринарных врачей на врачей педиатров в условиях военного 
времени.

В послевоенные годы ветеринария получила интенсивное развитие в основ-
ном в направлении обеспечения квалифицированной ветеринарной помощи в про-
мышленном животноводстве, расширения ветеринарно-санитарной экспертизы, 
развития ветеринарных наук. Достижение советских ученых эпизоотологов, пара-
зитологов, патоморфологов, терапевтов и хирургов, акушеров и др. получили все-
мирное признание. Во главе советской школы стояли такие ученые, как К.И.Скрябин 
(гельментология), С.Н.Вышелесский (эпизоотология), А.Ф.Климов (анатомия жи-
вотных), К.Г.Боль и Н.Д.Балл (паталогическая анатомия), Н.А.Сошественский (фар-
макология), Л.С.Сапожников и Б.М.Оливков (хирургия) и многие другие. Были лик-
видированы такие опасные инфекции, как чума и перипневмония крупного рогатого 
скота, сап, инфекционная анемия и инфекционный энцефаломиелит, эпизоотиче-
ский лимфангит, чесотка лошадей. К единичным случаям сведены были сибирская 
язва, бешенство, оспа овец, инфекционная плевропневмония коз, ящур. Значительно 
увеличился приплод, набор веса, уменьшилась смертность молодняка, развивалось 
племенное дело.

Необходимо отметить, что наряду с передовым развитием ветеринарии в 
промышленном животноводстве, птицеводстве и звероводстве, ветеринарная по-
мощь для городских домашних животных (собак, кошек и т.д.) значительно отстава-
ла от европейского уровня. Эта ситуация стала исправляться только в конце 90-х гг., 
чему способствовало современное законодательство и плотное сотрудничество ассо-
циации практикующих врачей России с западными специалистами, издание профес-
сиональной литературы и проведение международных симпозиумов и конгрессов.

Современная ветеринария объединяет три условно выделенные группы дис-
циплин. Ветеринарно-биологические  – изучающие строение и жизнедеятельность 
здорового и больного организма, возбудителей болезней, влияние на организм ле-
карственных средств. Это такие науки, как физиология, морфология, микробио-
логия, фармакология и др. Клинические – изучающие болезни животных, способы 
диагностики, профилактики и лечения (эпизоотология, терапия, акушерство и т.д.). 
Ветеринарная санитария – изучающая воздействие на организм внешних факторов, 
проблемы оптимизации среды обитания животных, улучшение качества продукции 
животноводства (зоогигиена, ветеринарно-санитарная экспертиза.) Ветеринария 
тесно связана со многими естественными науками. Как система, ветеринария (вете-
ринарное дело и ветеринарная служба) связана со многими отраслями (животновод-
ство, пищевая и легкая промышленность, транспорт, импорт и экспорт). Состояние 
развития ветеринарной отрасли определяется общественным строем страны, уров-
нем экономики, развитием науки и образования.

Ветеринарная помощь – сегодня. В начале 90-х в Москве, Петербурге и др. 
крупных городах появились первые частнопрактикующие ветеринарные врачи, ка-
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бинеты, а затем частные клиники и ветеринарные центры. В сфере ветеринарной по-
мощи для городских домашних животных: собак, кошек и т.д. появились молодые 
энергичные врачи и организаторы.

В 1994 г. было введено новое ветеринарное законодательство, по которому 
были отменены бесплатные лечебные услуги. Расценки на оформление документов 
на вывоз и ввоз животных, справки на продукцию животного происхождения, вы-
дачу ветеринарных удостоверений и т.д. – являются фиксированными и устанавли-
ваются департаментом ветеринарии. Расценки на диагностические, лечебные и про-
филактические процедуры – являются договорными и устанавливаются врачами или 
администрацией ветеринарных центров их представляющих. 

Таким образом, сейчас перед владельцем животного стоит непростой вы-
бор  – куда, в случае необходимости, обратиться за помощью. Однозначно можно 
утверждать, что лучше отдать предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя врачам 
и известным ветеринарным центрам. Если вы обращаетесь в ветеринарную клинику 
впервые, в первую очередь обратите внимание на наличие лицензии. Во-вторых, ва-
жен спектр лечебных и диагностических услуг, предоставляемых в клинике: наличие 
в клинике рентгена, УЗИ, ветеринарной лаборатории, оборудованной операционной 
указывает на высокий профессионализм администрации и врачей. Правильное лече-
ние невозможно подобрать при отсутствии лабораторной диагностики.

Отдельно хочется остановиться на деятельности так называемых выездных 
ветеринарных клиник, где зачастую под рекламой ветеринарной клиники осущест-
вляются крайне неквалифицированные услуги. Сотрудниками таких служб часто яв-
ляются люди, не имеющие высшего образования: зоотехники, фельдшера. Основной 
их задачей является сиюминутное получение денег, вне зависимости от дальнейшего 
результата.

В связи с этим очень жаль, что квалифицированные ветеринарные услуги 
крупных ветеринарных центров в настоящее время не могут позволить все владель-
цы для своих питомцев, но это проблема скорее государства в целом, а не отдельного 
человека. Наряду с этим, качество лечения много возросло за последние десять лет.

По статистике профессия ветеринарного врача в западных странах входит в 
десятку наиболее уважаемых и высокооплачиваемых специальностей: в Германии – 
4-е место, в Канаде – 4-е место, в Израиле – 3-е место; опережают только архитекто-
ры, косметические и нейрохирурги.

Благодаря большому спросу, современной литературе, научно-техническим 
новациям квалификация российских врачей терапевтов и хирургов приблизилась к 
западному уровню. Сейчас большой проблемой остается незнание владельцами ми-
нимальных требований к содержанию, кормлению и профилактике основных забо-
леваний животных.

Ветеринария в Сибири. Освоение и социальное развитие Сибири в XIX веке, 
в начале XX столетия значительно сдерживалось, а животноводство этого края тер-
пело огромный экономический ущерб из-за широкого распространения эпизоотий и 
незаразных болезней животных.

Все возрастающая потребность в ветеринарных врачах не удовлетворялась 
и стала одной из серьезных общегосударственных проблем. Со всей остротой встал 
вопрос об открытии в Сибири высшей ветеринарной школы.
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19  ноября 1910  года Омская городская дума постановила: отвести участок 

земли в размере 10 десятин, стоимостью в 240 тыс. рублей и ассигновать на сооруже-
ние ветеринарного института 100 тыс. рублей.

23 мая 1914 года Главное управление земледелия и землеустройства предста-
вило в Государственную думу проект об учреждении сельскохозяйственного инсти-
тута в г. Омске в составе четырех факультетов: агрономического, лесного и гидротех-
нического, ветеринарного.

Наконец в 1917  году было принято решение открыть Омский сельско-
хозяйственный институт 1  января 1918  года в составе пока одного агрономи-
ческого факультета, а с августа 1918  года открыть и ветеринарный факультет. 
30 ноября 1917 года в Омске была установлена Советская власть, 24 февраля 1918 года, 
то есть через три месяца после этого исторического события, в г. Омске было создано 
первое высшее учебное заведение – Сибирский сельскохозяйственный институт, позд-
нее названный – ордена Ленина сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова.

Первый учебный совет этого института возбудил ходатайство об открытии 
осенью 1918 года ветеринарного факультета. В конце сентября 1918 года в Омск при-
была группа преподавателей Казанского ветеринарного института (профессора Л. С. 
Сапожников, К. Р. Викторов, доцент Л. А. Фадеев и ассистенты А. И. Акаевский, А. Д. 
Бальзаментов, А. Д. Васильевский, А. А. Ардашев, М. П. Калмыков, С. П. Скворцов). 
Создалась реальная возможность открытия ветеринарного факультета. Названной 
группе преподавателей было предложено организовать ветеринарный факультет. 
4 ноября 1918 года был открыт второй факультет – ветеринарный, который с самого 
начала своего существования фактически был самостоятельным учебным заведени-
ем. Таким образом, 4 ноября 1918 года является датой образования ветеринарного 
факультета, а затем Омского государственного ветеринарного института и в настоя-
щее время Института ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А.Столыпина.

На первый курс было принято 27 человек. 13 студентов из Казанского вете-
ринарного института, также оказавшихся в этот период в Омске, позволили одно-
временно с первым курсом открыть и 4-й курс. В связи с этим уже в следующем, 
1919 году, состоялся первый выпуск. 11 человек получили квалификацию ветеринар-
ного врача.

На основании постановления Сибпрофобра от 14 декабря 1920 года и после-
довавшего за этим постановления Сибревкома от 22 декабря 1920 года ветеринарный 
факультет был преобразован в Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт 
(СибВЗИ) с двумя отделениями – ветеринарным и медицинским. В 1921 году на базе 
медицинского отделения ветеринарно-зоотехнического института был организован 
медицинский институт (ныне Омская государственная медицинская академия).

В 1922  году зоотехнический факультет был закрыт и ветеринарно-
зоотехничеокий институт был преобразован в Сибирский ветеринарный институт 
(СибВИ). Однако в 1930 г. зоотехнический факультет был вновь открыт, а институт 
стал именоваться Сибирским зооветеринарным (СибЗВИ).

В 1933 г. зооинженерный факультет был вновь закрыт и к институту верну-
лось название – Сибирский ветеринарный институт (СибВИ). С этого момента вете-
ринарный институт долгое время (до 2000 г.) оставался монофакультетным.
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В 1932 г. при институте создано заочное отделение, рабфак (подготовитель-

ное отделение), прекратившие свою деятельность в годы Великой Отечественной 
войны, заочное отделение возобновило работу лишь в 1958  г., а подготовительное 
отделение было открыто в 1978 году.

В 1936 г. институт переименован в Омский ветеринарный институт (ОВИ), 
а в 1960 г. – в Омский государственный ветеринарный институт (ОГВИ). В 1991 г. – в 
Институт ветеринарной медицины (ИВМ). 

23 апреля 1994 года постановлением правительства РФ Институт ветеринар-
ной медицины вошел в состав Омского государственного аграрного университета. 

До 1991  года Омский государственный ветеринарный институт готовил 
специалистов для всего региона Сибири, Дальнего Востока и республик Сред-
ней Азии. 70-80% студентов поступало в институт по хозяйственным договорам с 
предприятиями-заказчиками.
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SEKCJA 5. GEOGRAFICZNY NAUKI(ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная география.
Леонтьєва М. А.

Миколаївський коледж культури і мистецтв

В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ

Ключові слова: екологія / ecology, планета / planet, глобальні проблеми/ 
global problems, природа / nature.

За вікном ХХІ століття, час новітніх технологій, автоматизації та покращення 
життя людини. Вид Homo sapiens (з лат. Людина розумна) завжди щось створює 
заради свого блага. Але ж яка розумна людина почне шкодити своїй домівці? Наша 
планета дала нам всі умови для щасливого проживання на ній, та людям цього стало 
замало. Вони почали вирубувати ліси, будувати заводи, забруднювати річки та 
робити все, щоб задовольнити свої безмежні потреби. Таким чином люди порушили 
баланс, створений природою. Тепер природа «відплачує» їм за це. Ми пожинаємо 
плоди свого вільнодумства. На щастя, сьогодні більшість населення Землі розуміє 
глобальну проблему забруднення навколишнього середовища. Сучасна людина веде 
екологічно здоровий спосіб життя в гармонії із природою та власним організмом. Я 
не закликаю до дауншифтингу та повної відмови від людських благ, цивілізації. Мене 
дуже бентежить ця глобальна проблема, яку я вже почала вирішувати на локальному 
рівні.

Хочу розповісти про власну оселю. Через те, що я живу в квартирі, я не маю 
можливості контролювати багато аспектів, в яких виражається екологічність будинку. 
Але роблю все, що може залежати особисто від мене. Для стін кімнати екологічно 
чистими вважаються паперові шпалери. Найкращим матеріалом для покриття підлоги 
є пробка, натуральний лінолеум, керамічна плитка, бамбук, каміння, дерево. До 
екологічного покриття відносяться не тільки органічні матеріали, а й вінілова плитка 
або окремі види ламінату, як у мене в кімнаті, де вікна та майже всі меблі зроблені з 
деревини. Слід розуміти, що ці матеріали природні, тому потрібно віддавати борг: 
висаджувати нові дерева та дбати про них.

Необхідно звести до мінімуму використання води у побуті. Сучасна 
сантехніка сьогодні допомагає дозувати витрати води. Пральною машиною наша сім’я 
користується тільки при повному завантаженні. Під час чистки зубів я набираю воду 
у спеціальну склянку, таким чином не витрачаю ні краплини зайвої води. Приймання 
ванни краще замінити на душ, що теж скорочує кількість витрат.

Для того щоб існувати людині потрібна їжа. Але сучасність зробила її 
культом. Магазини рясніють багатим асортиментом товарів, які приваблюють нас 
яскравою упаковкою. Але цього замало, треба знати склад продукту, щоб уникнути 
зайвих барвників та консервантів. Слід надавати перевагу продуктам, які мають 
паперово-картонну упаковку. При необхідності придбання одноразового посуду  – 
обирати картонний матеріал замість пластика. Кисломолочні продукти купувати у 
скляних пляшках, адже потім їх можна здати у спеціальні пункти прийому склотари 
для подальшої утилізації.
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Я – студентка, тому маю справу із великою кількістю паперів. Розуміючи, що 

його не можна використовувати в необмежених цілях, я намагаюся роздруковувати 
різноманітні повідомлення, доповіді, методики, реферати на обох сторонах паперу, 
часто використовую режим буклету і розміщую на одному листі паперу стільки 
інформації, скільки інші студенти вміщують на чотирьох листах. Зайві папери та 
зошити потрібно здавати у пункт прийому макулатури.

Ввечері, під час підготовки домашнього завдання я вимикаю світло та вмикаю 
лише настільну лампу, що допомагає скоротити використання енергії на освітлення в 
декілька разів. Дуже корисно вимикати за собою світло і не залишати його у пустому 
приміщенні. Що ж стосовно використання комп’ютера, необхідно вимикати дисплей, 
коли їм не користуєшся, або використовувати режим сну. При роботі з іншими 
електроприладами я завжди дотримуюсь правила вимикання розеток. Адже навіть 
непрацюючий ввімкнений в електричну мережу пристрій для зарядки телефону 
використовує електроенергію у незначних об’ємах.

Я вважаю, очистити екологію допоможе правило трьох «R»: Reduce Reuse 
Recycle або ж зменшення, повторення, переробка. Було б чудово, якби замість одного 
сміттєвого бака стояло декілька для різних видів сміття. Та ні в якому разі не можна 
кидати сміття просто долу. Ідеальним варіантом є зменшення сміття до мінімуму. За-
мість паперових серветок, наприклад, слід використовувати тканинні рушники, які 
послугують мінімум декілька років.

Деякі люди вважають, що від їх допомоги нічого не зміниться, бо у всіх «грі-
хах» винна влада. Але найкраще працює всім відомий принцип «крапля в морі»: якщо 
в кожному місті раз на день п’ять-десять осіб наважаться стати захисниками екології, 
то дуже швидко «зелених» однодумців збереться цілий «океан».

Закликаю думати про своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, та майбутнє пла-
нети. А також пам’ятати, що для зміни екології на краще, потрібно спочатку розпо-
чати з себе.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАТУРАЛЬНО-АНТРОПОГЕННЫХ 
ЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Resume
Riabokon O.V.
Natural Anthropogenic Landscapes of the Middle Prydnisteria 

In this article the author contemplates a place and significance of natural anthropogenic land-
scapes in the structure of modern landscapes, a place of a man in the stimulating processes 
that leads to formation and development of natural anthropogenic landscapes complexes. The 
Middle Prydnisteria is taken as a model region for formation and functioning of natural an-
thropogenic landscapes. The nature and landscapes of this region are belonged to plain but 
close to mountains (it confirmed by factors characterizing plain (East European Plain) and 
mountain landscapes (the Carpathian Mountains)). The author singles out types of natural 
anthropogenic landscapes which can be united into peculiar regional natural anthropogenic 
landscapes. In the article two types of natural anthropogenic landscapes are described: erosive 
dints, ditches and ravines and denudation badlands that characterized modern landscape of 
the Middle Prydnisteria.

Ключевые слова: ландшафт, натурально-антропогенный ландшафт, антро-
погенный ландшафт, эрозионные выбоины, рытвины и овраги.

Key words: landscape, natural anthropogenic landscape, anthropogenic landscape, 
ravines, badland.

В современном ландшафтоведении, включая Украину, четко выделились два 
направления исследований: нахождение остатков натуральных ландшафтов и их 
изучение как основы следующих, антропогенизованых ландшафтных комплексов и 
исследования антропогенных, заново созданных ландшафтов. В то же время человек 
в процессе своей деятельности часто активизирует отдельные виды природных про-
цессов, что приводит не только к существенному расширению ареалов ранее имею-
щихся сопутствующих натуральных ландшафтных комплексов, но и развития их там, 
где они до вмешательства человека отсутствовали. Это дало возможность выделить 
среди антропогенных ландшафтов особую категорию натурально-антропогенных 
ландшафтных комплексов [1]. Исследованием натурально-антропогенных ландшаф-
тов ученые – географы не уделяют должного внимания, особенно в Украине. Причи-
ны две: либо их совсем не выделяют, либо исследуют как антропогенные.

Недостаточное внимание ученых к натурально-антропогенным ландшаф-
там побуждает более детально исследовать их, особенно в регионах, где натурально-
антропогенные ландшафты выражены наиболее отчетливо. Таким регионом являет-
ся Среднее Приднестровье.

Среднее Приднестровье, выбрано не случайно. Анализ литературно-
картографических источников и полевые исследования на протяжении 2008-2011 го-
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дов дают возможность сделать вывод, что в пределах Среднего Приднестровья 
натурально-антропогенные ландшафтные комплексы четко выражены и активно 
развиваются. Среднее Приднестровье исследовалось в пределах, установленных ав-
торами коллективной монографии «Среднее Приднестровье» [7]. Площадь региона 
около 20 тыс. км2, а его географическое положение и «соседство» создают важнейшую 
группу пространственных, позиционных факторов формирования и распростране-
ния ландшафтных комплексов, в том числе и натурально-антропогенных. Важное 
ландшафтнотворное значение имеет контактность положения Среднего Приднестро-
вья. Регион развивается в зоне активного взаимодействия двух мощных геострук-
тур – юго-западного крыла Подольской моноклинали Восточноевропейской докем-
брийской платформы и Передкарпатского прогиба Карпатской покровно-складчатой   
структуры альпийского орогенеза. Это обусловливает подвижность и дифференци-
рованость Приднестровского блочного поднятия. Значительное влияние контактно-
го расположения и на климат, растительность, животный мир и ландшафты, в част-
ности натурально-антропогенные.

Экзогенная энергетика здесь тоже развивается в условиях, которые не харак-
терны ни для равнин, ни для горных и даже предгорных территорий. Так, в централь-
ной части Среднего Приднестровья плотность речной сети достигает 0,53-0,58 км/
км2, что более чем в два раза превышает максимальный показатель для равнин 
Украины (0,24 км/км2), но значительно меньше, чем в предгорьях Карпат (0,7-0,8 км/
км2). Русла рек отличаются значительным уклоном, например (м/км2): Каменка – 4.6, 
Тернава – 3.6, Студеница – 2.7. Продольные профили не выработаны, имеют пороги, 
напоминают русла горных рек. Реки производят максимальный для равнин Украи-
ны запас энергии. Выделяются и другие показатели [1]. Даже в хозяйственном от-
ношении Среднее Приднестровье входит в состав Подольского (левобережье) и 
Карпатского (правобережье) экономических районов. Таким образом, Среднее При-
днестровье находится в условиях, показатели которых явно превышают средние зна-
чения равнинных и не «дотягивают» до показателей предгорных территорий.  Вместе 
со значительной и возрастающей антропогенной нагрузкой это привело к более ак-
тивному развитию здесь производных процессов и явлений  – основы формирова-
ния натурально-антропогенных ландшафтов. В пределах Среднего Приднестровья 
выделяется ряд типов и даже региональных ансамблей, натурально-антропогенных 
ландшафтов. Некоторые из них встречаются повсеместно, другие  – лишь частич-
но. Рассмотрим наиболее распространенные на Среднем Приднестровье типы 
натурально-антропогенных ландшафтов.

Эрозионные выбоины, рытвины и овраги. Иногда эти незначительные по раз-
мерам ландшафтные комплексы превращают цветущие регионы в эрозионные пу-
стыни, совсем не похожи на привычные для нас ландшафты. В естественном состоя-
нии природа такого не допускает, разве что во время природных катастроф, когда на 
некоторое время активизируются стабилизирующие природу процессы и явления. 
Формирование и развитие выбоин, рытвин и оврагов обусловлены   деятельностью 
людей. Человек стимулирует их развитие, когда нарушает целостность растительно-
го покрова при распашке земель, строительстве дорог, нефте-и газопроводов, линий 
электропередач, чрезмерном выпасе скота и т.д.. В равнинной части Украины оврагов 
больше всего в лесополевой и полевой (за Г. И. Денисиком [2,3]) зонах, где значи-
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тельная распашка территории (65-72%) совмещается с благоприятными для разви-
тия оврагов природными условиями  – лессовидной почвой, ливневым характером 
атмосферных осадков и.т.д. В отдельных районах лесополя эрозионное расчленение 
поверхности достигает максимальных величин: окрестности Ржищева, Канева – до 
4 км/км2 [3,7], Среднее Приднестровье – 6-8 км/км2 [7], что даже превышает плот-
ность овражно-балочной сети наиболее расчлененной (4,5 – 5,5 км/км2) части Укра-
инских Карпат – южного склона Главной гряды.

Денудационные бедленды. Вырубка лесов, вытаптывание скотом лугово-
степного травостоя, распашка крутых склонов и строительство в их пределах при-
водит к значительной активизации плоскостного смыва, развития дефляции и вы-
сыхания почвы. В результате этих процессов на склонах формируется плотная сеть 
мелких но значительных по площади участков неплодородных бедлендов. В бедленде 
почвенный покров частично или полностью смыт, на месте полнопрофильных зо-
нальных почв формируются почвоподобные субстраты почти без гумусового гори-
зонта и на поверхность выходят коренные породы различной плотности и состава – 
граниты, песчаники, известняки, мел, аргелиты, флиш, различные глины и пески. На 
Среднем Приднестровье набор и состав горных пород на склонах особенно разноо-
бразен, что и порождает здесь многообразие денудационных бедлендов.

Выводы. Исследование натурально-антропогенных ландшафтов является не 
менее актуальным, чем натуральных и антропогенных. Это обусловлено широким 
распространением натурально-антропогенных ландшафтов, многообразием их ти-
пов и сложностью мероприятий по их оптимизации. При этом нужно иметь в виду, 
что натурально-антропогенные ландшафты формируются в результате проявления 
сопутствующих процессов и явлений, что существенно затрудняет их познания. В 
дальнейшем необходимо подробнее исследовать все типы натурально-антропогенных 
ландшафтов, их региональных ансамблей.
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ИННОВАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
КАК УСЛОВИЕ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Формирование инновационной экономики предполагает осуществление 
кардинальных изменений в технологиях, технике, коммуникациях, институтах, фор-
мах организации человеческой деятельности. Очевидно, что такие фундаментальные 
изменения будут определять направления, характер и основные факторы развития 
агропромышленного комплекса (АПК). Повышение эффективности и устойчивости, 
обеспечение мировой конкурентоспособности отечественного АПК и его региональ-
ных частей с помощью инноваций должно стать важнейшим приоритетом страны. Со 
вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию внутренний торговый 
рынок будет открыт для зарубежных производителей. В условиях открытой экономики 
возникнет угроза остановки деятельности неконкурентоспособных производителей. В 
первую очередь это касается, как показывает анализ, регионального АПК.

Агропромышленный комплекс является важным сектором экономики 
Западно-Казахстанской области по обеспечению продовольственной безопасности и 
занятости населения. Его основу составляет сельское хозяйство, в нем занято свы-
ше трети трудоспособного населения и формируется 3 – 4% валового регионального 
продукта. Доля области в объеме валовой продукции сельского хозяйства страны в 
2011 году составила 2,5 %. Среднегодовые темпы развития сельского хозяйства со-
ставили 111,3%. Среднегодовой объем произ водства зерна в 2006 -2011 годы соста-
вил – 324,5 тыс. тонн [1 c. 54]. К числу основных проблем, ограничивающих развитие 
растениеводства, относятся применение упрощенных технологий, распространение 
карантинных, вредных организмов, наносящих ущерб сельскохозяйственному про-
изводству.

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства, в отрас-
левой структуре производства на его долю в 2011 году приходилось 63%. В 2011 году 
производство мяса (в убойном весе) составило 37,8  тыс. тонн или увеличилось по 
сравнению с 2005 годом на 14,5%, молока увеличилось на 9,7% и составило 234,7 тыс. 
тонн. Яиц произведено 113,2 млн. штук, что на 18,5% больше, чем в 2005 году, шерсти 
настрижено 1,7 тыс. тонн или рост составил 0,6%. По состоянию на 1 января 2011 года 
в хозяйствах всех категорий имелось 428,6 тыс. голов крупного рогатого скота (по 
сравнению с уровнем 2005 года на 2,9% больше), овец и коз 812,9 тыс. голов (на 20,6% 
больше), лошадей – 65,2 тыс. голов (на 33,6% больше), свиней – 26,4 тыс. голов (на 
3,9% больше), верблюдов -3,5 тыс. голов (на 2,9% больше), птицы – 937,7 тыс. голов 
(на 0,9% больше) [1 c. 91].

На позитивные сдвиги в животноводстве влияние оказывает проводи-
мая селекционно-племенная работа. В области имеется 30  племенных хозяйств (в 
2005 году – 20 хозяйств), в которых содержится 10,5 тыс. голов КРС, 34,1 тыс. голов 
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овец, 2,0 тыс. голов лошадей, 0,3 тыс. голов верблюдов. Однако удельный вес племен-
ных животных остается еще невысоким. Сдерживающими факторами интенсивного 
развития животноводства являются мелкотоварное производство, низкая продук-
тивность скота, слабая кормовая база.

Заметно активизировался инвестиционный процесс. На развитие сельского 
хозяйства области направляется свыше 5,1 млрд. тенге (в среднем за последние пять 
лет), из них государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде субси-
дий составляет более 1,1 млрд. тенге. Сельхозтоваропроизводители через специали-
зированные организации АПК получают кредиты в сумме 2,2 млрд. тенге.

Набирает темпы техническое перевооружение сельского хозяйства. В 
2011 году по программам лизинга приобретено 44 трактора, 28 зерновых комбайнов, 
7 посевных комплексов 84 единиц сельхозмашин и оборудования, всего на 1,2 млрд. 
тенге. Вместе с тем техническое состояние сельскохозяйственной техники и обору-
дования характеризуется высокой степенью износа (70-80%) и требует ускоренного 
обновления [2, с. 84].

Недостаточное обеспечение АПК техникой служит причиной деструктив-
ных процессов, происходящих в аграрной сфере, приводит к деиндустриализации 
сельскохозяйственного труда, к использованию в сельском хозяйстве примитивных 
технологий производства растениеводческой и животноводческой продукции. Зна-
чительная часть сельскохозяйственной продукции в регионе производится в личных 
подсобных хозяйствах населения, основанных на использовании ручного труда.

Особое место в АПК региона занимает пищевая промышленность. Устойчи-
вое развитие этой отрасли имеет огромное социальное значение. В ней занято 1,5 тыс. 
человек, что составляет 60% от общего числа занятых в отраслях, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье. Однако, несмотря на имеющийся здесь производствен-
ный потенциал, вклад данной отрасли в общее промышленное производство пока ещё 
недостаточен. За последние пять лет в сфере переработки идет стабильная динамика 
роста, поддерживаемая возрастающим потребительским спросом, инвестиционной 
привлекательностью сектора, расширением экспортных возможностей и развитием 
сырьевой базы. Среди отраслей перерабатывающей промышленности наиболее раз-
вита переработка зерна и мяса. В мукомольной промышленности функционируют 
5 крупных предприятий и 20 мельниц, в молочной отрасли – 7 предприятий, перера-
боткой мяса занимаются 7 предприятий, созданы 7 цехов по заготовкам, хранению и 
переработке сельхозпродукции. В последние годы меры по оздоровлению экономики 
пищевой промышленности позволили увеличить выработку продукции. В 2011 году 
по сравнению с 2005  годом производство муки увеличилось в 1,7  раза, крупы  – в 
1,4 раза, макаронных изделий – в 3,1 раза. Производство мяса и пищевых субпро-
дуктов возросло – в 1,4 раза, колбасных изделий – в 2,4 раза, масла сливочного – в 
2,3 раза. В тоже время в молочной отрасли снизилась выработка молока обработан-
ного и сливок на 22%, сыра и творога – на 70%.

Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и пе-
реходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время международ-
ные стандарты ИСО и ХАССП внедрили 29 предприятий отрасли. Уровень исполь-
зования действующих мощностей предприятиями области за 2011 год составляет по 
производству муки 69,7% (это 6,5% больше чем в 2010 году), молока соответственно 
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41,8% (на 3,5% больше чем в 2010 году), мяса 68,5% (8,6% больше чем в 2010 году), 
макаронных изделий 100% (22,8% больше чем в 2010 году) [2, c. 95].

Без модернизации пищевой промышленности и повышения конкурентоспо-
собности её продукции нельзя вступать в ВТО. Для устойчивого развития отраслей 
пищевой промышленности необходимо существенное расширение инновационных 
процессов, что позволит качественно изменить материально-техническую базу от-
расли.

Неблагоприятное воздействие на развитие инновационных процессов в 
отраслях АПК оказывает низкий уровень платежеспособного спроса на научно-
техническую продукцию со стороны аграрного сектора. Отсутствие у большинства 
отечественных товаропроизводителей собственных денежных средств, сопрово-
ждаемое ограниченностью бюджетных источников финансирования, не позволяет 
им заниматься освоением новых технологий. Расчеты показывают, что ежегодно 
остаются невостребованными сельскохозяйственным производством до 80% закон-
ченных научных разработок [3, с.58]. В то же время объективная потребность в до-
ведении прогрессивных технологий и передового опыта до сельскохозяйственного 
производства многократно усилилась в связи с появлением большого количества 
новых мелких производителей (крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-
зяйств), не объединенных в кооперативы, ассоциации или другие территориальные 
формирования.

Переход к устойчивому экономическому развитию АПК региона невозмо-
жен без стимулирования использования достижений науки и техники, внедрения 
высоких технологий, активизации научно-технической деятельности всех хозяй-
ствующих субъектов научно-технической сферы АПК. Мировой опыт подтвержда-
ет, что научно-технический прогресс является единственной реальной основой для 
эффективных социально-экономических преобразований. Однако в стране наблю-
дается хронически сложившаяся недооценка научной и внедренческой сферы АПК, 
что приводит к невостребованности большого количества производимой научно-
технической продукции, определенному застою в развитии науки и техники, замед-
лению темпов научно-технического прогресса в отраслях АПК [4, с. 28]. Следует от-
метить, что это характерно и для других отраслей народного хозяйства страны. На 
сегодняшний день в Казахстане внедряется всего лишь 2% изобретений, в то время 
как в развитых странах — 30%. Удельный вес предприятий, разрабатывающих и вне-
дряющих новые технологии, составляет 9,2%, а, например, в Португалии и Греции он 
равен почти 30% [4, с. 29].

Не менее важным фактором, сдерживающим инновационное развитие АПК 
области, является недостаточное развитие инновационной инфраструктуры. Миро-
вой опыт показывает, что инфраструктура поддержки инновационной деятельности 
является реальным инструментом позитивного влияния власти на устойчивость раз-
вития АПК. Для практической реализации системного подхода к развитию иннова-
ционной инфраструктуры необходима координация усилий органов государствен-
ной и местной власти, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, 
агропромышленных предприятий по созданию и развитию объектов инфраструкту-
ры, формированию организационного, нормативного и методического обеспечения 
их функционирования.
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Технологическая и инновационная политика в отраслях АПК должна стать 

неотъемлемой частью целостной экономической политики. В программе развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы предусма-
тривается модернизация отрасли и переход к инновационной модели развития АПК, 
ускоренное освоение современных достижений науки и техники, позволяющих по-
вышать производительность труда, снижать ресурсоемкость производства продук-
ции. Объем расходов средств, необходимых для реализации программы развития 
АПК Западно-Казахстанской области до 2014 года составит 28689,6 млн. тенге, в том 
числе из средств республиканского бюджета 8452,5 млн. тенге, из местного бюджета 
3041,2 млн. тенге, из других источников 17155,9 млн. тенге.

Таким образом, развитие инноваций при участии государства, научных ор-
ганизаций и агропромышленных предприятий позволит осуществить устойчивое 
развитие АПК региона.
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ІСТОРІЯ НЕОІМПРЕСІОНІЗМУ

Мистецтво – один із найважливіших і найцікавіших явищ у житті суспіль-
ства, невід’ємна частина людської діяльності, яка відіграє значну роль в розвитку не 
тільки окремої особистості, але й суспільства. Суть мистецтва визначається тим, що 
воно являє собою найбільш повну та дієву форму естетичного усвідомлення навко-
лишнього світу. Само собою, мистецтво повинно було прийняти різноманітні форми 
щоб втілити всі ідеї, думки, почуття людей не у вигляді абстрактних понять, а в ціл-
ком конкретної формі.

Мистецтво відбиває реальне життя в своєрідній формі художніх образів.
Кожне явище життя, кожний побачений художником предмет не перено-

ситься ним механічно в створювальний твір, а спочатку ніби піддається обробці в 
його свідомості та переживаннях, збагачених його творчою фантазією і професійним 
досвідом, очищується від випадковостей, а потім уже повстає перед нами в такому 
переплавленому вигляді – в образній формі.

Чим вища майстерність художника, чим багатший його життєвий досвід, чи 
глибші його почуття та задум, тим сильніший вплив створених ним художніх образів 
на глядача.

В різні епохи розвитку людського суспільства, воно передавало своє бачення 
дійсності, свої цінності, своє бачення мистецтва.

Одним з найяскравіших направлень мистецтва є імпресіонізм. Він виникає 
у Франції в ХІХ ст. та відкриває нові грані мистецтва, не бачені і не звичні до цього. 
Головною їхньою метою було зобразити не реалістичність природи, а своє враження 
від неї[4].

Під впливом імпресіонізму виникає інший художній напрям – неоімпресі-
онізм, або як його ще називають «пуантилізм». На відміну від імпресіоністів, пуан-
тилісти більш керувалися не враженням від побаченого, а фізико-математичними 
розрахунками. Крихітні точки-мазки різних кольорів наносилися роздільно – за ме-
тодом одночасного контрасту. Вони повинні були давати оптичний ефект, рівносиль-
ний для сприймання того ж змішанню фарб, але не на полотні, а в оці. Така дробова 
передача фактури нагадує мозаїку. В залежності від зображувальної перспективи на 
полотні точки мали різний розмір.

Можна вважати доказом той факт, що яскраве враження довгий час зберіга-
ється на сітківці ока, в результаті чого виникає синтез. Засобами виразності є оптич-
на суміш відтінків (локального кольору під впливом освітлення – сонце або лампи), 
іншим словом оптична суміш різних джерел світла і відкиданням під їх впливом ті-
ней в відповідності з законом контрасту. Колір рамки повинен бути контрастним з 
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гармонією тонів, відтінків і ліній картини[2].

Засновником цієї техніки був французький художник Жорж Сера. Він праг-
нув до порядку в роботі над своїми картинами і жорсткої структурованості. В пей-
зажах Сера зображення таких грубих мотивів, як портові доки і фабричні будівлі на 
паризьких околицях, являло різкий контраст імпресіоністичній естетиці. Імпресіо-
ністи, які вважали себе шанувальниками гармонійної краси, писали переважно ма-
льовничі види на берегах Сени.

Сера прагнув до порядку в роботі над своїми картинами і жорсткої струк-
турованості. Такий підхід був протилежний інтуїтивізму імпресіоністів, тому для 
позначення створеного ним методу виникає новий термін – «неоімпресіонізм». Цю 
назва пропонує Фелікс Фенеон, що став головним критиком цього напрямку. В пей-
зажах Сера зображення таких грубих мотивів, як портові доки і фабричні будівлі на 
паризьких околицях, являло різкий контраст імпресіоністичній естетиці. Імпресіо-
ністи, які вважали себе шанувальниками гармонійної краси, писали переважно ма-
льовничі види на берегах Сени.

Течія неоімпресіонізму, в дусі епохи раціоналізму що намагалася поєднувати 
творче натхнення з досягненнями науки, проіснувало недовго, але залишило яскра-
вий слід і сильно вплинуло на подальший розвиток мистецтва. Сера був цілком за-
безпеченою людиною, і це дозволяло йому спокійно займатися пошуками свого влас-
ного стилю. Джерела цього стилю визначити нескладно[3].

Сера багато читав, жваво цікавлячись науковими відкриттями в області 
оптики і кольору і новітніми естетичними системами. Як стверджували його друзі, 
його настільною книгою була «Граматика мистецтва малюнка» (1867) Шарля Блана. 
На думку Блана, художник повинен «знайомити глядача з природною красою речей, 
розкриваючи їх внутрішній зміст, їх чисту сутність».

Сера ніколи не забував цих слів і з часом почав все більше сумніватися 
у вірності основних аксіом імпресіонізму. Хіба може живопис, який прагне 
зафіксувати мить, говорити про вічне. У гонитві за цією миттю, вважав Сера, 
імпресіоністи знехтували найважливішим  – основами композиції. Сам він до 
питань композиції ставився відповідальним чином, ретельно плануючи на своїх 
полотнах кожну деталь і намагаючись, виходячи з об’єктивних наукових вимог, 
знайти для неї єдине потрібне місце.

Головну роль тут грав колір. Сера все життя перебував під сильним впливом 
книги Мішеля Шевреля «Про закон одночасності контрасту кольору». Згідно теорії 
Шевреля, будь-який колір найбільш сильно проявляє себе в протиставленні з 
додатковим кольором. Однак при цьому будь-які кольори втрачають інтенсивність, 
якщо змішувати їх на палітрі.

Художник починав наносити на полотно дрібні точки чистого кольору, 
стежачи за тим, щоб фарби не змішувалися одна з одною. Ця техніка отримала назву 
«дівізіоніською».

В руках Сера вона була доведена до вищого ступеня складності і досконалості. 
Художник не мав потреби ні в лініях, ні в контурах, створюючи будь-яку форму 
або тінь за допомогою величезної кількості точкових мазків. Таким же способом 
досягалася і глибина зображення – перебуваючи на передніх планах предмети вони 
були більшими і поступово зменшувалися в міру віддалення в перспективу. Цікаві 
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ефекти виникали при різному напрямку мазків. Так, наприклад, в «Мис дю Ок» Сера 
передав бурхливий рух води,використовує майже невидимі вертикальні прогалини в 
горизонтальних мазках, якими написані хвилі.

Крім «дівізіонізма», існують й інші назви системи, придуманої Сера. Сам 
художник вважав кращим термін «хромолюмінарізм», але вже при його житті він 
практично вийшов з ужитку. Більшість художників-практиків, які працювали в цій 
манері, нічого не мали проти слова «дівізіонізм» і активно не любили іншу назву – 
«пуантилізм»[1].

У своїй роботі Сера доводив фізіологічний вплив ліній, стверджуючи, що на-
прями знизу вгору і зліва направо сприймаються як приємні, а протилежні – навпа-
ки. Колір також був пов’язаний з різними емоціями, радість асоціювалася з теплими 
кольорами, а печаль – з холодними.

Неоднозначно сприйняло суспільство нову техніку письма картин точками. 
Коли картина Сера «Гранд-Жатт» була вперше виставлена, вона викликала вибух 
обурення, як у художників, так і у критиків, які порахували, що новий метод пись-
ма зводив нанівець творчу індивідуальність художника, перетворював його роботу в 
просте механічне нанесення мазків.  

І лише з часом стало очевидно, що подібна техніка допомагає створювати 
яскраві, немов живі, насичені повітрям картини, в яких силуети вже не здаються 
плоскими, а набувають енергію руху.

У Сера безліч послідовників пуантилістів, або дівізіоністів, або неоімпресі-
оністів. Технічні прийоми пуантилізму використовували абстрактівісти, модерністи, 
художники декоративного мистецтва в мозаїчних панно і різних розписах.

Найчастіше живопис, виконаний в техніці пуантилізму, використовується 
для декоративного, абстрактного сюжету, що підкреслює контрасти кольору і форми, 
і в той же час зм’якшуючу контури і пластику.

Хоча багато сучасні автори і звертаються до пуантилістичної манери письма, 
але в більшості випадків, це дещо видозмінена техніка. Якщо у Сера і його послідов-
ників змішання кольору на палітрі не використовувалося, то сучасні пуантилістів, 
найчастіше, застосовують змішані фарби. Такі картини можна розглядати і з близької 
відстані.
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Поп-артівський рух зародився у Сполученому Королівстві, але представники 
британського поп-арту надихалися американською культурою, яка завжди викликала у 
британців подвійні відчуття іронії і захоплення. Бівіс Хіллер з цього приводу писав: «Зовні 
може здатися, що лідерство належало Англії, але філософія, закладена в основу її дизай-
ну, все ж таки прийшла з Америки» [1, 150]. На відміну від американського, британський 
поп-арт був більш інтелектуальним, іронічним, у ньому завжди залишалося прагнення 
до абстракції. Але незважаючи на цю різницю, залежність поп-артівського руху від ко-
мерційного прикладного мистецтва була очевидною, невипадково поп-арт вплинув і на 
американську, і на британську комерційну рекламу 1960 – 70-х років.

Популяризація ідеї тиражування проявилася не тільки у модному поп-
артівському прийомі багатократного дублювання об’єкта в окремій роботі, але й у 
впевненості в тому, що «відбитки можуть бути важливіше за оригінал» [1, 174]. Ця ідея 
відповідала загальній тенденції 1960-х років до демократизації мистецтва і сприяла роз-
витку ділянок дизайну, розрахованих на поліграфічне відтворення, насамперед, плакату й 
афіші. Завдяки майже унікальним можливостям емоційного перетворення внутрішнього 
простору приміщень, плакат став культовим жанром для британської молоді — основно-
го адресата поп-арту. Незважаючи на те, що створювалося багато обкладинок і журналь-
ної реклами в дусі поп-арту, саме плакат дозволяв повною мірою розкрити яскраві мож-
ливості, що відкривались завдяки технічним і художнім засобам цього руху.

Тиражовані шовкотрафаретним друком плакати були дуже затребувані, 
оскільки давали можливість перетворити зображення, підхоплені поп-культурою, в 
дешевшу і простішу форму для продажу масовому споживачеві. Так, стиль ар-нуво і 
графічні роботи А. Мухи й О. Бердслея у 1960-ті роки знову стали популярними за-
вдяки розповсюдженню у формі плакатів, за чим послідкувало проведення виставок 
у Музеї Вікторії і Альберта: в 1963 році — А. Мухи і в 1966 — О. Бердслея. Як ні пара-
доксально, але ці виставки певною мірою зумовили появу культури хіпі в Британії, 
сприяли формуванню специфічного візуального стилю й особливого жанру в галузі 
плаката, що виник і розквітнув у британській культурі кінця 1960-х років.

Про походження психоделічного стилю Б. Хіллер писав: «Він не з’явився як 
клубок змій, що корчаться, прямо з підсвідомості наркоманів під впливом галюцино-
генів. Його лабіринти, завитки й арабески були ні чим іншим, як найтоншою адапта-
цією стилю ар-нуво, вирваного з його анемічних кольорів і наповненого виблискую-



50

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
чими фарбами «дейгло». У такому вигляді це була перша маніфестація божевілля на 
ностальгії, якій було призначено домінувати в декоративному мистецтві кінця 60-х і 
початку 70-х років» [1, 187].

Найяскравіші психоделічні плакати були створені студією «Хепшеш і кольо-
ровий плащ» (Hapshash & The Colored Coat). Цю студію заснували двоє британських 
художників  — Майкл Інгліш (Michael English)  — «найанглійський художник з поп-
артівців і найпоп-артівський з англійців» (Б.  Хіллер) [1, 170] і його друг Найджел 
Уеймут (Nigel Waymouth). Назва студії була дивною, але невипадковою, — у ній були 
закладені асоціації з «хешем» (тобто марихуаною) і з психоделічними узорами на 
плащі Джозефа, головного персонажа рок-опери «Josef and the Amazing Technicolor 
Dreamcoat». У 1966–1967 роках тандем «Хепшеш і кольоровий плащ» працював над 
створенням плакатів й афіш для лондонського музичного клубу UFO. За 18 місяців 
співпраці творчий дует випустив більше 30 психоделічних постерів, які стали майже 
найкращими прикладами британського поп-арту, сприяли появі безлічі наслідувань у 
різних галузях графічного проектування.

Плакати, створені «Hapshash & The Colored Coat», були настільки 
популярними, що друкувалися для комерційного продажу як творів мистецтва, 
спочатку — в модних і книжкових магазинах, а потім і в багатьох інших. Як писав 
Бівіс Хіллер, «декоративний стиль наркокультури й альтернативного мистецтва, 
названий «псіходелічним», до 1967 року став звичним стилем» [1, 184]. Психоделіч-
ні плакати випускалися для «реклами на льоту» і задля впровадження кольору на 
вулиці міст. Виконані за допомогою аерографу й тиражовані засобами шовкографії, 
ці плакати характеризувалися різноманітною кольоровою палітрою. Їх колористика 
посилювалася тим, що М.  Інгліш і Н. Уеймут відродили використання «дейгло» — 
флуоресцентної фарби, яка при штучному освітленні випромінювала яскраве світло, 
створюючи цікавий неприродний ефект.

Важливо, що у постерах М. Інгліша й Н. Уеймута, як і в аркушах А. Мухи, ко-
лір не виконував формотворчої функції, а лише формував середовище й створював на-
стрій. Художників також не турбували комунікативна цінність і ясність повідомлення 
цих робіт. «Складний і заплутаний, психоделічний плакат характеризується повною 
відмовою від традицій сучасного плаката з його функціональними вимогами. <…> Ін-
туїтивна передача відчуттів замінила колись загальноприйняту функцію чіткості в мис-
тецтві плаката» [3, 70]. Сполучення вишуканого лінійного рисунка, в якому відчуваєть-
ся захоплення роботами О. Бердслея й А. Мухи, з вигадливими пластичними шрифтами 
ар-нуво; м’які градієнти, створені за допомогою аерографа; локальні насичені кольорові 
плями; чорно-біла вишукана «бердслеєвька» графіка; вібрація лінійних ритмів у дусі оп-
арту робили психоделічні плакати студії «Хепшеш і кольоровий плащ» дуже різними.

Будучи багатоманітними за художньо-пластичними засобами, плакати студії 
були безпомилково пізнаваними завдяки наявності складних, цікавих за пластикою 
фантазійних композицій, побудованих на стилізованому зображенні оголених жіно-
чих і чоловічих фігур, що перетікали у зображення квітів, дивовижних птахів, екзо-
тичних рослин і міфологічних тварин. Використовуючи еклектичну графічну мову 
поп-арту, «Хепшеш і кольоровий плащ» спілкувалися з мирним анти-істеблішментом 
або з людьми із негативним сприйняттям культури андеграунду, створюючи утопічну 
альтернативу «сірості» життя і способу мислення більшості населення. Ідея постав-
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ляти плакати не тільки для клубів і музичних кафе, але й для звичайних споживачів, 
залучаючи їх до стилю світської еліти, сприяла підвищенню вже і так існуючого ве-
личезного інтересу до галузі плакату. Видавці і роздрібні торговці почали розвивати 
свій бізнес з продажу плакатів, що призвело до феномена, відомого як «плакатний 
бум». У 1969 році Б. Хіллер зробив висновок, що «чисто-графічні плакати створили 
нове і трохи божевільне життя, також як і новий статус у мистецтві» [2, 272].

Таким чином, черпаючи натхнення в самих різних течіях від ар-нуво й ар-деко 
до футуризму, сюрреалізму, оп-арту і кітчу, прихильники поп-арту зробили величезний 
вплив на світ мистецтва і дизайну 1960 – 70-х років. Яскраві кольори, активне заповне-
ння всього композиційного простору, декоративність і еклектицизм були властиві бри-
танській рекламі того періоду. І хоча поп-арт проіснував недовго (у зв’язку з нафтовою 
кризою початку 1970-х років виникла необхідність у більш раціональному підході до ди-
зайну, і поп-арт поступився місцем іншим більш актуальним напрямкам дизайну), цей 
рух став передвістям постмодернізму в середовищі колишнього авангарду. Жанр «пси-
ходелічного» плаката проіснував у британському графічному дизайні лише з 1966 по 
1968 роки, але зробив величезний вплив на світ мистецтва і дизайну.
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Анотація. Дослідження розкриває аспекти спільної діяльності представни-
ків мистецького авангарду та народних майстрів, розгорнутої на базі вишивальної 
артілі у селі Вербівка Київської губернії у 1910-х рр.
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Екстер О., кустарний, Малевич К., народне мистецтво, супрематизм.
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Початок ХХ ст. на теренах України ознаменований піднесенням патріотичного 
руху, скерованого до відродження народних промислів. Імпульс осучаснення 
прикладної культури та художнього виробництва був підтриманий зусиллями 
губернських земств, діячами культури та мистецтв, приватними особами. У той період 
в Україні виникла низка виробничо-навчальних закладів, діяльність яких мала на меті 
ствердження народної образотворчості та розвиток художньо-ремісницької справи. 
Серед кустарних закладів було чимало артільних виробництв, які спеціалізувалися 
на оздобі текстильних виробів, зокрема на вишивці. Продукція кустарних промислів 
находила збут у модних столичних магазинах, адже на початку ХХ  ст., у період 
розквіту модерну, оздоблені вишуканою вишивкою речі високо цінувалися.

Народне мистецтво того періоду підпадає під дію міської культури та 
предметів фабричного виробництва, що позначається на формуванні стилістики 
художньої мови. З одного боку, продукція промислів осучаснюється, з іншого, 
її естетичний аспект втрачає органічність і цілісність, зазнає примітивізації 
під впливом поширення масових зразків на кшталт малюнків для вишивання, 
надрукованих у додатках до популярних часописів. [2, 318-319]. Українська народна 
вишивка як перспективна галузь кустарництва привернула до себе увагу патріотично 
налаштованих ентузіастів, які доклали зусиль не лише до поновлення і розвитку 
промислу, але і до реформування естетичних засад народної образотворчості. До 
розбудови осередків кустарного виробництва долучилися імениті митці. Досвід їхньої 
співпраці з народними майстрами залишив чудові зразки опредметнення графічних 
ідей засобами прикладних технік.

Унікальним явищем на українських теренах є діяльність артілі декоративно-
ужиткового мистецтва в селі Вербівка Київської губернії (нині Кам’янський р-н 
Черкаської обл.). Цей «артизанський кооператив», заснований наприкінці ХІХ  ст. 
художницею та меценаткою, дружиною предводителя київського дворянства 
Наталією Давидовою (уродж. Гудим-Левкович), з часом перетворився на справжній 
центр авангардного мистецтва, де спільно творили художники і майстри з народу.

Від початку однією з задач кооперативу у Вербівці було відродження та 
розвиток старовинних народних вишивальних технік. У закладі працювало близько 
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трьох десятків вишивальниць, зайнятих створенням здебільшого утилітарних 
речей  — поясів, торб, вишиваних килимків, шитих шовком подушок, шарфів, 
парасольок тощо. Продукція кооперативу була представлена широкому загалу в 
1906 р. у Києві на І Південно-руській виставці прикладного мистецтва і кустарних 
виробів. На ІІ кустарній виставці у Києві (1909 р.) вироби з Вербівки були відзначені 
срібною медаллю.

З історією «артизанського кооперативу» тісно пов’язані імена Євгенії 
Прибильської і Ніни Генке (у заміжжі — Меллер). Двох активних і талановитих 
мисткинь поєднала спільна діяльність у навчально-показовому пункті с.  Скопці 
Переяславського повіту на Полтавщині (нині с.  Веселинівка Баришівського р-ну 
Київської обл.), заснованому у 1910 р. поміщицею Анастасією Семиградовою. Молода 
вчителька Ніна Генке 1913 р. прибула до села з метою викладання у вищому початко-
вому жіночому училищі, і саме там доля звела її з Є. Прибильською, вже обізнаною у 
декоруванні текстилю мисткинею, яка на запрошення Семиградової очолила худож-
ню майстерню кустарного пункту. З цього моменту Генке стає відданою ученицею 
Прибильської, опановує техніки килимарства та вишивки, а з 1914 р. поділяє функції 
керування майстернею. З 1915 р. Генке стає завідувачкою та головним художником 
артілі у Вербівці [3, 122-124]. Проте художниці підтримували тісний творчий зв’язок і 
спромоглися якнайефективніше сприяти організації праці обох кустарних закладів.

Особливу роль в мистецькому розвитку артільного виробництва у Вербівці 
відіграла Олександра Екстер — різнобічно обдарована художниця, близька подруга 
Н. Давидової, яка з 1915 р. приєдналася до роботи в майстерні. Науково-дослідні екс-
педиції з пошуку та вивчення старовинних технік ткацтва, вишивання, літургійного 

Рисунок 1. Н. Генке-Меллер. 
Ескіз панно. 1915 р.

Рисунок 2. Торбинка, виконана майстрами  
артілі «Вербівка»  
за ескізом О. Екстер. 1915 р.
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шитва, які організовували Давидова і 
Екстер, надавали майстриням цінний 
взірцевий матеріал. Проте ціллю було 
не просте технічне копіювання, а тво-
рення оновленого, дійсно своєрідного 
продукту на базі канону і традиції.

О.  Екстер жила між Києвом 
і Москвою, між Францією та Італією, 
здобувала творчу освіту за кордоном, 
підтримувала широке коло знайомств 
у мистецькому середовищі. Будучи 
людиною експериментального, нова-
торського мислення, вона запросила 
до співпраці з артіллю у Вербівці ві-
домих діячів мистецького авангарду, 
зокрема, Казимира Малевича та його 
однодумців, які входили до заснова-
ної ним у середині 1910-х рр. групи 
«Супремус» і сповідували ідеї супре-
матизму.

Дослідниками неодноразово 
підтверджено, що набуток традицій-

ного мистецтва слугував життєдайним субстратом для багатьох авангардних худож-
ніх течій. Екзотика, схована у безпосередньому спогляданні фольклорного мистецтва, 
живила східноєвропейський авангард. У Вербівці Казимир Малевич разом з Є. При-
бильською і Н.  Генке-Меллер «перекладали це натхнення у колір і форму у супре-
матистському мистецтві й роботах з графічного дизайну, які передавали майстрам 
кустарного промислу для виробництва — чудовий зразок постійного збагачення й 
співпраці високого мистецтва та народних майстрів» [4, 126]. Для Малевича, Екстер 
та інших митців первісним матеріалом до подальших живописних експериментів, до 
створення образотворчої лексики супрематизму стали саме абстрактні безпредметно-
декоративні ідеї, винайдені в процесі пошуку нових мотивів для вишивання.

Селяни Вербівки втілювали у вишивці також ескізи, розроблені інши-
ми митцями-суперематистами, зокрема, Надією Удальцовою, Ольгою Розановою, 
Любов’ю Поповою, Георгієм Якуловим, Іваном Пуні, Ксенією Богуславською. Серед 
талановитих самоуків, підтриманих Екстер і Давидовою, були народні вмільці Василь 
Довгошия та Євмен Пшеченко, які поступово прийшли до самостійної художньої 
творчості.

Прикладні роботи українських майстрів отримали високу оцінку на багатьох 
вітчизняних та міжнародних виставках. У 1913 р. твори з Вербівки здобули Велику 
срібну медаль Всеросійської кустарної виставки у Санкт-Петербурзі, у тому ж році 
їм була присуджена Велика золота медаль на сільськогосподарській виставці у Києві. 
Париж і Берлін познайомилися з мистецтвом українських майстрів на осінніх салонах 
1914 року. У листопаді 1915 р. у московській галереї Лемерсьє відбулася «Виставка су-
часного декоративного мистецтва південної Росії», організована Н. Давидовою спіль-

Рисунок 3. К. Малевич. Супрематична 
композиція. 1915 р.
(Відтворено В. Костюковою у 2010 р.)
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но з О.  Екстер і Н.  Генке. Подія 
мала гучний успіх серед публіки 
та заслужила схвальні відгуки 
преси. Друга подібна виставка, 
яка наразі стала останньою, від-
булася у 1917 р. у московському 
салоні Михайлової.

У радянський пері-
од, за мірою наступу тоталі-
тарного режиму, ця сторінка 
мистецького життя України 
всіляко замовчувалася. Велика 
кількість унікальних творів за-
гинула безповоротно, більшість 
художників-авангардистів була 
змушена емігрувати, і грандіоз-
ний експеримент їхнього твор-
чого контакту з народними майстрами прикладної галузі залишився втраченим для 
ХХ століття досвідом.

У 2010 р. в Музеї українського народного декоративного мистецтва відбулася 
виставка «Відроджені шедеври», на якій були презентовані реконструйовані роботи 
за ескізами з Вербівки. Куратор проекту, спеціаліст з української вишивки, доктор 
мистецтвознавства Т. Кара-Васильєва не один рік розшукувала по архівних і музей-
них фондах та приватних колекціях проекти художників, які співпрацювали з артіл-
лю. Копії ескізів були передані реставратору та викладачеві Київського державного 
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука В. Костюковій, 
яка разом з групою студентів відтворила безцінні шедеври в матеріалі [1]. Експозиція 
дозволила скласти уявлення про дійсний масштаб співтворчості діячів авангарду та 
самородків з народу.

Ретроспективний погляд на діяльність українських вишивальних закла-
дів, в яких спільно працювали митці і кустарі, виявляє їхню близькість до ідеалу, 
який за півсторіччя до того плекав Уільям Морріс. За суттю це були пагінці за-
родження вітчизняного дизайну, стихійна спроба виділити основану на народних 
архетипах автентичність, переосмислити її та піднести на рівень синтетичного 
мистецтва. Спільна праця митців-авангардистів і кустарів з Вербівки збагатила 
прикладну сферу оригінальними орнаментальними формами і новими барвами, 
стала зразком синергійного поєднання традиційного і новаторського, сприяла 
залученню українського народного мистецтва до світового контексту художньо-
проектної культури.
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SEKCJA 12. NAUK MEDYCZNYCH. (МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ) 

ПОД- СЕКЦИЯ 3. Болезни.
Стечишин І.П.

Магістр фармації, ПВНЗ «Медичний коледж»

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ФОРМ КВЕРЦЕТИНУ  

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТИПУ 1

Ключові слова: цукровий діабет, кверцетин, міокард, інтерлейкіни.
Keywords: diabetes mellitus, quercetin, myocardium, interleukins.

Враховуючи надзвичайно тісний зв’язок між цукровим діабетом (ЦД) та 
патологією серця й судин, на думку експертів Американської кардіологічної асоціації 
(АНА), ЦД слід розглядати як еквівалент серцево–судинного захворювання [1]. При 
діабеті виділяють такі форми ураження серця: діабетична кардіоміопатія, основним 
патогенетичним фактором якої вважають метаболічні порушення в серцевому 
м’язі; ішемічна хвороба серця, головною причиною розвитку якої є атеросклероз 
коронарних судин; а також поєднання цих двох форм [2]. Припускають, що у пацієнтів 
з ЦД у розвитку кардіальної патології відіграє роль поєднання декількох факторів. 
При ЦД погіршується стан як вінцевих артерій, так і міокарда внаслідок розвитку 
специфічних для діабету мікроангіопатії, макроангіопатії, метаболічних порушень і 
діабетичної автономної нейропатії [2].

У досліді використовувались білі аутбредні статевозрілі щури–самці, яких 
було поділено на 4 групи: I – контроль (інтактні); II, III, IV групи – щури з ЦД типу 
1, який відтворювали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення 
50 мг/кг стрептозотоцину (STZ, “Sigma”) на 0,1 молярному цитратному буфері (pH 
4,5) [3]. Щурам III і IV груп вводили внутрішньоочеревинно відповідно водорозчин-
ний препарат кверцетину (Корвітин, виробництва «Борщагівського ХФЗ») та його 
ліпосомальну форму (Ліпофлавон, виробництва Харківського підприємства по ви-
робництву імунобіологічних та лікарських препаратів ЗАТ «Біолік») у дозі 10 мг/кг. 
Введення препаратів розпочинали через 2  тижні від початку моделювання діабету 
та здійснювали протягом 14 днів [4]. Евтаназію тварин проводили у стані глибокого 
наркозу (тіопентал – натрій, 50 мг/кг), згідно етичних стандартів та діючих рекомен-
дацій (Закон України № 3447–1 від 21.02.2006 р. “Про захист тварин від жорстокого 
поводження”).

Активність мітохондріальних ферментів у тканині серця визначали за загаль-
ноприйнятими методиками: сукцинатдегідрогенази (СДГ) – за реакцією вiдновлення 
ферицiанiду калiю [5], цитохромоксидази (ЦХО)  – колориметричним методом за 
реакцією утворення індофенолового синього [6]. Вміст NO2

– визначали у сироватці 
крові та гомогенаті серця високоспецифічним спектрофотометричним методом Гріна 
та співавт. за даними кольорової реакції з реактивом Гріса [7]. Рівень інтерлейкінів 
крові визначали за допомогою набору реагентів для імуноферментного визначення 
фірми «Вектор–бест» (Росія).

В ході експерименту у тварин з експериментальним ЦД типу 1 реєструвалось 
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наростання у сироватці крові рівня стабільного метаболіту оксиду азоту NO2

– – на 18 
%, що відбувалось на тлі зниження вмісту NO2

– у гомогенаті міокарда на 30 %. При 
вивченні мітохондріальних ферментів встановлено, що при ЦД типу 1  активність 
СДГ та ЦХО у тканині серця знижувалась на 20 і 15 % відповідно. Вказані зміни вини-
кали на тлі зростання у сироватці крові рівня прозапального цитокіну IL–6 на 336 % 
та зниження протизапального цитокіну IL–4 на 43 %.

Під впливом водорозчинної та ліпосомальної форм кверцетину кількість ста-
більного NO2

– у сироватці крові знижувалась на 12 % та 15 % відповідно, порівняно 
з групою щурів з діабетом, які не отримували препарати корекції. Причому в обох 
випадках цей показник нормалізувався.

Під впливом Корвітину зростав вміст NO2
‾ у гомогенаті міокарда на  

33 %, під впливом Ліпофлавону – на 41 %. Обидва препарати нормалізували цей по-
казник (р>0,05 порівняно з контролем).

Встановлене також зростання активності СДГ та ЦХО під впливом Корвіти-
ну на 22 % і 8 %, Ліпофлавону – на 23 % і 14 % відповідно. Слід відмітити більш ви-
ражений позитивний вплив Ліпофлавону на активність ЦХО (на 6 %) та рівноцінну 
дію з Корвітином на активність СДГ.

При введенні водорозчинної форми кверцетину відмічено зниження кон-
центрації IL–6 на 38 %, концентрація ж IL–4 зростала на 42 %. Ліпосомальна форма 
кверцетину, в свою чергу, сприяла зниженню концентрації IL–6 на 59 % та зростанню 
концентрації IL–4 на 60 %. При цьому активність ліпосомальної форми кверцетину 
перевищувала таку його водорозчинної форми за впливом на вміст IL–6 на 34 % та 
IL–4 – на 13 %. Рівень IL–4 під впливом Ліпофлавону нормалізувався.

Таким чином, при експериментальному цукровому діабеті типу 1 спосте-
рігається зниження у сироватці крові та зростання у гомогенаті серця стабільно-
го метаболіту оксиду азоту, пригнічення активності ферментів мітохондріального 
електронотранспортного ланцюга сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази у 
клітинах міокарда і наростання прозапального інтерлейкіну IL–6  з паралельним 
зниженням рівня протизапального інтерлейкіну IL–4 в сироватці крові. Кверцети-
новмісні препарати Корвітин та, більшою мірою, Ліпофлавон сприяють відновлен-
ню вмісту стабільного метаболіту оксиду азоту в крові і тканині міокарда, активнос-
ті мітохондріальних ферментів у серці та балансу прозапальний–протизапальний 
інтерлейкіни.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ  
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

У ДЕТЕЙ СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ

Врожденные пороки развития у детей составляют наиболее сложную часть 
в структуре детской заболеваемости, инвалидности [1, с. 28-34; 5, с. 30-35]. Тяжелые 
врожденные пороки развития, а также летальные пороки выходят на первое место 
среди причин младенческой смертности в развитых странах, ограничивая тем самым 
возможности лечения и реабилитации больного ребенка, обусловливают большие 
затраты общества на оказание медицинской помощи [6, с.3-8].

Доля пороков развития плода в структуре перинатальной смертности в по-
следние годы увеличилась и составляет 24-26% [7, с. 18-23]. У детей первого года жиз-
ни врожденные пороки в структуре заболеваемости составили 2,9%, смертности — 
3,1%, что является несомненным свидетельством их социального значения, в том 
числе значительных финансовых затрат государства и семьи на реанимацию, интен-
сивную терапию детей с пороками развития, хирургическую коррекцию аномалий и 
методы медико-социальной адаптации инвалидов [2, с.43-46; 4, с. 126-129].

Современные достижения генетики и медицины позволяют своевременно 
диагностировать, в том числе, пренатально большинство врожденных пороков [3, с. 
95-100]. Поэтому целью нашего исследования было изучение частоты и структуры 
пороков развития нервной системы у плода Черновицкой области.

Материалы и методы. Исследование проводилось в Черновицкой области 
на базе медико-генетического центра. Проанализированы 127  карт беременных от 
18 до 40 лет, плоды которых имели врожденные пороки развития центральной нерв-
ной системы.

Результаты исследования и обсуждение. Пороки развития центральной 
нервной системы составляют 31,5% от всех пренатально диагностированных поро-
ков в Черновицкой области. По структуре пороки центральной нервной системы 
поделились так: анэнцефалия и гидроцефалия составили по 28,3%, расщелина по-
звоночника — 19,7%, другие (синдром Денди-Уокера, агенезия мозолистого тела, 
опухоли головного мозга) – 13,5% и синдром Арнольда-Киари составил 10,2%. Анэн-
цефалия (OR = 1,1; 95% CI 0,5-2,5) и гидроцефалия (OR = 1,6; 95% CI 0,7-3,4) чаще 
встречалась у плодов женского пола, а расщелина позвоночника (OR = 1,1; 95% CI 
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0,5-2,7), синдром Арнольда-Киари (OR = 2,5; 95% CI 0,7-8,6) и другие (OR = 1,2; 95 % 
CI 0,4-3,2) – у мальчиков. Гидроцефалия в 1,2 раза чаще регистрировалась у плодов 
женщин до 20 лет (OR = 1,2; 95% CI 0,6-2,7), анэнцефалия в 1,7 раза — у женщин в 
возрасте 20-34 лет (OR = 1,7; 95% CI 0,8-3,7), а расщелина позвоночника (OR = 1,5; 
95% CI 0,5-4,5), синдром Арнольда-Киари (OR = 21,1; 95% CI 5,6-79,8) и другие поро-
ки (OR = 1,8; 95% CI 0,5-6,2) встречались чаще у беременных после 35 лет. При первой 
беременности в 1,8 раз чаще обнаруживалась анэнцефалия (OR = 1,8; 95% CI 0,8-4,1), 
и в 1,5 раза — гидроцефалия (OR = 1,5; 95% CI 0, 7-3,4). При второй беременности 
другие пороки ЦНС встречались в 3,5 раз чаще (OR = 3,5; 95% CI 1,2-9,8). При третьей 
беременности расщелина позвоночника регистрировалась в 2,0 раза чаще (OR = 2,0; 
95% CI 0,7-5,3) и в 2,2 раза чаще — синдром Арнольда-Киари (OR = 2,2; 95 % CI 0,6-
7,9). До 13 недели беременности в 5,2 раз чаще диагностировали анэнцефалию (OR = 
5,2; 95% CI 2,0-13,2), до 22 недели — синдром Арнольда-Киари (OR = 3,7; 95% CI 0,8-
17,6) и гидроцефалию (OR = 1,1; 95% CI 0,5-2,5), а расщелина позвоночника (OR = 
1,9; 95% CI 0,7-5,4) и другие пороки ЦНС (OR = 1,4; 95% CI 0,4-4,7) диагностировали 
после 22 недели беременности.

Заключение. Для улучшения пренатальной диагностики врожденных поро-
ков развития необходимо учитывать возраст беременной, пол будущего ребенка и 
количество родов и женщин из группы риска.

Литература.
1. Алгоритм комбинированного скрининга хромосомной патологии плода в 1  три-

местре беременности. Опыт работы за 5  лет / Е.С.Некрасова, Ю.А.Николаева, 
Т.К.Кащеева [и др.] // Ж. акуш. и жен. болезней. — 2007 . — Т. LVI, вып. 1. — С. 28–34.

2. Алдашева Н.М. Оценка факторов риска врожденных пороков развития / 
Н.М.Алдашева, А.В.Лобзова, С.Д.Боконбаева // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Спе-
ранского. – 2010. – Т.89,№1.- С.43-46.

3. Анализ структуры и распространенности изолированных врожденных пороков 
развития системы кровообращения среди новорожденных Краснодарского края 
(по результатам мониторинга 1998-2009 гг.) / К.Ю. Лазарев, В.И. Голубцов, А.В. По-
лоников [и др.]// Кубанский научный медицинский вестник. -2011.-№ 2.-С. 95-100.

4. Аналіз якості пренатальної діагностики летальних вроджених вад розвитку 
центральної нервової системи у плода в регіонах України/ В.М. Коломейчук              
[та ін.] // Здоровье женщины. -К., 2010. -N 6. – C. 126-129.

5. Антонова И.В. Роль экзогенных факторов в формировании врожденных поро-
ков развития (обзор) / И.В.Антонова, Е.В.Богачева, Ю.Ю.Китаева // Экология 
человека. -2010.-№ 6. – С. 30-35.

6. Бочков Н.П. Медико-генетическое консультирование по поводу мутагенных и 
тератогенных воздействий / Н.П. Бочков, Т.А. Рослова, И.И. Якушина // Мед. ге-
нетика. — 2009. – Т.8, №1. – С.3-8.

7. Володин Н.Н. Перинатальная медицина: проблемы, пути и условия их решения / 
Н.Н. Володин // Педиатрия. – 2004. – № 5. – C.18-23.



62

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
SUBSECTION 13. Theoretical Medicine. 

Lakhtin Yu.V.
PhD of Medicine, associate professor, 

Kharkiv Post-graduate Medical Academy, Ukraine

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN ALVEOLAR RIDGE  
ON RATS’ JAWS DURING EXCESSIVE INFLOW OF HEAVY METALS

Among various bioelements heavy metals, which are routed to organism under 
anthropogenic pollution, are under particular interest. There are many projects dealing with 
finding of mechanism of negative influence and relevant biological effects on living organ-
isms [7, p. 146; 1; 2]. But generally, these projects deal with monomicroelementosis. That is 
why, the study of accumulation of chemical elements combination in tissue, particularly in 
bone tissue, under their excessive inflow to organism, is actual.

To study the peculiarities of metals (Fe, Zn, Pb, Cu, Mn, Cr) accumulation in alveo-
lar ridge of rats under heavy metals excessive inflow, the quantity of these chemical elements 
in bone tissue was investigated. For the purpose of set task, the experiment in two groups of 
white rats was carried on. Group I – control animals – got standard forage of vivarium and 
had free access to water. Group II received drinking water containing salt of Fe, Zn, Pb, Cu, 
Mn, Cr.

After rats’ euthanasia under ether anaesthesia, metal content in alveolar ridge was 
investigated by the methods of atomic absorption spectrophotometry, in compliance of 
“General Ethical Canons of Experiments on Animals” proved by I National Congress on 
Bioethics, September 20, 2001 (Kyiv) .

Obtained results showed that allocation of heavy metals in bone tissue of rats’ jaws 
under excessive inflow of metals mixture to organism has its peculiarities. Thus, accord-
ing to our research (Table), Cu content in alveolar ridge of rats from II Group decreases 
5  times (p=0,0003) relatively to control Group. The same situation was with Cr and Mn. 
Cr content under excessive inflow of heavy metals decreased 1.8 times (р=0,04), and Mn 
2 times (р=0,04) relatively to control Group of rats. Instead, other metals from the mixture 
accumulated in bone tissue. It was determined that Zn content increased 1,7 times (p=0,02), 
Fe 2,2 times (p=0,006) and Pb 31 times (р=0,0002).

As you can see by represented data, heavy metal mixture resulted in metabolic im-
balance in jaw alveolar ridge. But for normal functioning of organism it is necessary to 
reach balanced metabolism, because its imbalance causes different diseases, syndromes and 
pathological conditions [7, p. 47]. It is considered, that not only the level of content – defi-
cient or excessive inflow of definite elements – is important, but their proportion is of great 
importance, too [5].

Influencing an organism, heavy metal compounds lead to decrease of bone 
mineral concentration. Calcium ions in hydroxylapatite crystal lattice displaced with 
heavy metals with the same chemical valence. Furthermore, functional capability of hy-
droxylapatite is broken, that leads to further changing in structure of bones, cartilages, 
suppression of growth, decline of mineral composition, progression of osteoporosis, 
process of bones generation slows down and process of resorption increases in compact 
and trabecular bones [6].
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Experimental study carried by us earlier confirmed that combination of said salts 
of heavy metals resulted in destruction of alveolar ridge [3]. These destructive processes in 
alveolar bone take place against expressed process of lipid peroxidation initiated by these 
metals [4].

Thus, excessive inflow of mixture of salts Fe, Zn, Pb, Cu, Mn, Cr causes heavy metal 
metabolism imbalance in alveolar ridge. Upon that content of Cu, Mn, Cr decreases and 
content of Fe, Zn, Pb increases.
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Table 
Heavy metals accumulation in alveolar ridge of rats, ppm (М±m)

Metals
Experimental groups

І ІІ
Cu 10,05±1,80 2,03±0,52*
Zn 194,19±22,55 336,02±56,37*
Cr 251,17±38,44 136,36±14,35*
Mn 18,10±3,53 9,25±1,40*
Pb 0,13±0,04 4,02±0,68*
Fe 136,37±28,16 300,98±43,27*

Note. Statistically significant difference * – between ІІ and І groups, ** – ІІІ and ІІ, *** – ІІІ and І.
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SAMOKSZTALCENIOWE I KULTUROTWORCZE  
WARTOSCI TURYSTYKI W MYSLI SPOLECZNEJ

Podróże do dawien dawna stanowiły przedmiot zainteresowań wielu dziedzin 
naukowych oraz znanych humanistów m.in. Herodota, Francesco Petrarka, Juliana Ursyn 
Niemcewicza. Początkowo przybierały postać opisów podróży geograficznych, wierszy 
i dzieł malarskich, powstałych w skutek podróży nowożytnych. Aczkolwiek z biegiem lat 
podróżą zaczęto przyglądać się bliżej, rozpoczęto szereg badań naukowych, poświęconych 
właśnie podróżą i ich celą poznawczym, wypoczynkowym oraz zdrowotnym [11, 9].

Podróże nierozerwalnie łączą się z takim terminem jak turystyka, który obecnie 
jest jednym z najczęściej opisywanych zjawisk. Pomimo licznych badań nad tym zjawiskiem, 
wielu prac i publikacji naukowych, które się pojawiły, nadal termin ten nie ma takiej defini-
cji, która zostałaby powszechnie zaakceptowana i stosowana w nauce. Wynika to ze złożono-
ści, różnorodności i bardzo częstej zmienności tego zjawiska [12, 14]. Turystyka składa się z 
bardzo bogatej i zróżnicowanej treści, przy czym uwzględniając jej aspekty społeczne, należy 
przyznać jej niebagatelne i ogromne znaczenie jaką pełni w postaci odpoczynku, relaksu, 
poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił fizycznych i psychicznych [2, 1].

Pojęcie turystyka pochodzi od słowa z języka francuskiego tour, czyli wyciecz-
ka, podróż kończąca się powrotem do miejsca wyjazdu [8, 9]. Niewątpliwie jest pojęciem 
wieloaspektowym, które może być rozpatrywane jako zjawisko psychologiczne, społeczne, 
kulturowe, przestrzenne i ekonomiczne. Przy czym jej dynamiczny rozwój przyczynia się 
do powstawania nowych spojrzeń na nią, na jej istotę, jednym słowem jest zjawiskiem in-
terdyscyplinarnym [7, 7-8]. Zdaniem Z. Filipowicza „turystyka jest kompleksem zjawisk 
i procesów związanych z pobytem w regionach czy miejscowościach turystycznych osób 
przybyłych tu w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, rozrywkowych, poznawczych czy 
innych, o ile nie jest to związane z podjęciem przez nich zawodowych czynności zarob-
kowych.”[7, 9]. Jednakże turystyka zdaniem K. Przecławskiego, jest zjawiskiem czysto hu-
manistycznym, ponieważ jej podmiotem jest człowiek, którego należy zrozumieć, aby móc 
poznać wszelkie prawidłowości rządzące turystyką. Człowieka należy postrzegać jako istotę 
myślącą, poznającą, twórczą, dokonującą wyborów, żyjącego w grupie i pełniącego różne 
role społeczne [11, 9].

Człowiek należy do wielu zbiorowości społecznych, w których pełni różne role, np. 
rodziny, środowiska sąsiedzkiego, środowiska szkolnego., rodzica, syna, córki, kolegi, ko-
leżki, ucznia, obywatela, itd. Każda jednostka odczuwa swoje wewnętrzne potrzeby, reakcje 
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względem otaczającego świata. Osobowość każdego człowieka łączy świat wewnętrzny ze 
światem społecznym, tworząc tzw. osobowość społeczną, czyli zespól norm, zasad, wedle 
których człowiek postępuje, i ról, jakie pełni wobec innych osób w różnych grupach społecz-
ności. Od najmłodszych lat jednostka, biorąc udział w turystyce, kształtuje i rozwija swoje 
zainteresowania, poszerza horyzonty, poznaje świat [11, 40-41]. Każdy człowiek rodzi się 
z jakimś zbiorem potrzeb, które pod wpływem socjalizacji pierwotnej, jaki i wtórnej mo-
dyfikują się. W myśl A. Maslova, a dokładnie analizując jego piramidę potrzeb, aktywność 
turystyczna jest najprostszą formą odpowiedzi na podstawowe potrzeby człowieka, jaki i 
również formą samorealizacji u osób, które przypisują jej określone wartości [12, 46]. Stąd 
też, niezmiernie istotne jest to, aby zakorzenić w młodych ludziach (dzieciach) wewnętrzną 
potrzebę i chęć poróżowania, zwiedzania i odkrywania tego co nieznane i nowe. Środowisko 
społeczne, w jakim przebywa dziecko stwarza warunki fizycznej egzystencji, umożliwia roz-
wijanie zdolności psychicznych, zdobywanie wiedzy, wyrobienie postaw i zachowań przyję-
tych w danym społeczeństwie. Dziecko/uczeń podróżując, pełni rolę turysty, jednocześnie 
otwiera się na nowe możliwości działania, kształtuje i zaspokaja swoje potrzeby. Poprzez 
turystykę, poznaje zróżnicowane grupy społeczne, instytucje i relacje w nich panujące, war-
tości i kulturę innych narodowości, inne kultury ich zwyczaje i tradycje, styl życia [7, 67].

Turystyka posiada szereg wartości, które niewątpliwe wpływają na samokształcenie 
i kulturę każdej jednostki, a w szczególności na dzieci, które dopiero co poznają świat, zdo-
bywają informacje i wiedzę na temat otaczającego go środowiska. Stąd też niezmiernie istot-
ne jest, aby już od najwcześniejszych lat stopniowo wszczepiać w młodych ludziach cząstkę 
„aktywnego turysty”. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jak i wcześniejszym, są chłonne 
wiedzy, ciekawe świata, który na dobrą sprawę dopiero odkrywają, co dziennie coś innego 
poznają, a poprzez wycieczki, ścieżki dydaktyczne, kolonie zwiększają źródło czynników 
wpływających na ich samokształcenie i rozwój. Poprzez bezpośredni kontakt, podczas wy-
cieczek, dzieci zwiększają wiedzę o swoim kraju, jego historii. Zaspakajają ciekawość świata, 
wyrabia się w nich postawa chęci poznawania świata, okolic bliższych i dalszych. Wybierając 
się z dziećmi na wycieczki, ścieżki dydaktyczne, spacery wpływa się dodatkowo na rozwój 
umiejętności łatwego przystosowania się do nowych miejsc. Dziecko, które jest aktywnym 
uczestnikiem wycieczek, potrafi z czasem bezproblemowo zaadoptować się do nowych wa-
runków środowiskowych i społecznych, a także kulturowych. Turystyczne wyprawy, jed-
nodniowe, bądź kilkudniowe, a nawet kilu godzinne, pozostawiają ślady w osobowości 
jednostki, w jego procesie samokształcenia i kulturze. Zwiększają tolerancję na inność, od-
mienność, kształtują postawę pomocności, tolerancyjnego człowieka. Postawę przyjaźni i 
życzliwości w stosunki do innych ludzi, czy to innej narodowości, czy też chorych, starszych 
itp. Dziecko uczestniczące w wycieczkach, podróżach zwiedza, poznaje, doznaje bezpośred-
niego kontaktu z przyrodą, zabytkami, kulturą, zwyczajami, nawiązuje kontakt z ludźmi. 
Kształtuje się poczucie piękna i estetyki na otaczający świat, otaczającą przyrodę. Poznaje 
siebie, swoje możliwości, swoje zainteresowania. Ma czas na przemyślenie wielu spraw. Chce 
być z innymi ludźmi, mieć przy sobie swoich bliskich, zawierać nowe wiadomości. Dziecko 
nie tylko chce zawierać nowe znajomości, ma ogromną chęć przebywania w grupie wśród 
rówieśników.

Bardziej aktywne formy spędzania wolego czasu, wyczynowe rodzaje wycieczek, 
oczywiście na miarę możliwości uczniów, mogą stanowić bodziec do rozwoju zainteresowań 
uprawianiem sportów. Dzięki tego typu podróżą jednostka sprawdza siebie, pokonuje prze-
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szkody, swoje słabości W tym przypadku należy motywować uczniów do dalszej aktywności, 
wprowadzać zdrowy i racjonalny stosunek do turystycznych wycieczek. W organizowaniu 
różnych wycieczek, podróży koniecznie trzeba pamiętać o utrzymaniu i zagwarantowaniu 
miłej atmosfery całej wyprawy. Wspólny spacer, wyjazd, wycieczka ma być dla dziecka miłą 
formą spędzania czasu, z której czerpie przyjemność, a w dodatku wiele (nieświadomie) 
uczy się, zdobywa informacje, rozwija swoją osobowość [8, 42] .

Aktywność turystyczna, pojawiająca się w różnej formie, jest źródłem silnych prze-
żyć emocjonalnych, dzieci poznając nowe, dotąd nieznane rzeczy są pełne wyjątkowych 
wrażeń, ekscytacji. Wartości, które przyjmuje młody człowiek (nie tylko), ukierunkowują 
jego działanie, wyznaczają sens jego życia, stanowią źródło satysfakcji, przyjmują funkcje 
miernika poczucia satysfakcji i samorealizacji [12, 46-47].

Podstawowymi motywami organizowania jakichkolwiek wycieczek, podróży, 
spacerów itd. z myślą o dzieciach w wieku młodszym szkolnym, jaki i młodszych, powin-
ny być: motywy edukacji, kultury, relaksu, przyjemności, etnicznego dziedzictwa. Dzieci 
powinny zobaczyć jak żyją inni ludzie, w innych miastach, regionach, krajach. Lepiej ro-
zumieją to, co usłyszeli w ławkach szkolnych. A wyjazd na jakieś bardzo ważne zdarzenie, 
daje dzieciom nie tylko możliwość zobaczenia czegoś na własne oczy, ale daje poczucie 
uczestnictwa w specjalnym i ważnym wydarzeniu. Wszelakie podróże ponadto gwarantu-
ją zerwanie z codziennością, monotonią, rutyną, na rzecz przyjemności, nowości świata 
i wspaniałych wrażeń. Nie należy zapominać o tym, aby dzieci poznawały swój kraj, jego 
piękne i niespotykane okazy. Jako rodzic, nauczyciel, wychowawca powinno pamiętać się 
o organizowaniu takim wycieczek, poprzez które uczniowie, dzieci poznają swój kraj, hi-
storię, zabytki. Dzięki tego typy wycieczkom ukształtuje się patriotyczna postawa młodej 
jednostki [12, 49].

Istnieje kilka rodzajów turystyki, nauczycieli edukacji zintegrowanej szczególnie 
interesować powinna turystyka edukacyjna, inaczej zwana studialną. Wszelkie wyjazdy, po-
dróże, wyprawy, które mają na celu zdobycie wiedzy zalicza się właśnie do turystyki eduka-
cyjnej. Współcześnie organizuje się obozy, kursy szkół językowych, w których dzieci pod-
czas wakacji, bawiąc się uczą się języka obcego. Im starsze dzieci tym większe możliwości, 
np. wyjazdy w ramach wymiany między narodowej, ERASMUS. Turystyce przypisuje się 
funkcje wychowawczą. Bowiem powinna ona wychowywać na różne sposoby, we wszyst-
kich sytuacjach i poprzez przeróżne metody, formy. Stąd też wynika, że turystyka stanowi 
świetny środek dydaktyczno – wychowawczy [8, 56]. Poprzez turystykę dzieci uczą się nie 
tylko poznawać kulturę materialną, ale również tę niematerialną co przejawia się w pozna-
waniu zagadnień społecznych, obyczajowych, cywilizacyjnych, ekologicznych, przyrodni-
czych, a także gospodarczych [3, 33]. Samą turystyką, a zwłaszcza turystyką edukacyjną 
interesuje się wiele dyscyplin naukowych, w tym również pedagogika. Z naukowego punktu 
widzenia można mówić o wykorzystaniu turystyki jako wartościowego narzędzia w procesie 
edukacji [6, 41].

Funkcja wychowawcza turystyki wiąże się z wejściem człowieka w kontakt z no-
wym środowiskiem społecznym poprzez turystykę, którym jest w naszym przypadku uczeń/
dziecko. Taki kontakt może mieć wymiar przyrodniczy, społeczny i kulturowy. Częścią owe-
go środowiska społecznego jest środowisko wychowawcze, które tworzą osoby, grupy spo-
łeczne i instytucje pełniące zadania wychowawcze, zachęcające jednostki i grupy dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych do przyswajania wartości moralnych i zgodnych z nimi zachowań 
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społecznych, odpowiadających ideałowi wychowawczemu społeczeństwa [1, 67]. Poprzez 
wychowanie rozumie się „wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych(wychowawców) 
przede wszystkim na dzieci i młodzież (wychowanków), dla kształcenia w nich określonych 
pojęć, uczuć, postaw i dążeń.” [5, 466].

Podczas imprez turystycznych walor wychowawczy, samokształceniowy i kulturo-
twórczy ujawnia się w pełni. Uczniowie wchodzą podczas wycieczek, ścieżek, wyjazdów itp. 
w kontakt z nowymi grupami społecznymi, w których stają przez zadaniem – opanowania 
nowych ról społecznych (przewodnika, członka organizacji turystycznej, uczestnika wy-
cieczki itp.). Wychowawcze aspekty turystyki przejawiają się również w budzeniu w wycho-
wankach takich cech jak aktywność, wspólnota przeżyć, więzy koleżeńskie, gospodarność, 
odwaga [1, 139].

W dobie dzisiejszego wieku coraz większą wagę przywiązuje się do ochrony środo-
wiska. Zdaniem W. Alejziak „otaczające nas zasoby przyrodnicze, a zwłaszcza te nienaru-
szone działalnością człowieka są dzisiaj postrzegane jako dobra rzadkie.” [1, 34].1Dlatego też 
niezmiernie istotne jest kształtowanie wśród dzieci, uczniów, jaki i dorosłych świadomości 
ekologicznej. Poprzez różne formy aktywnego uczestniczenia w turystyce, w szczególności 
poprzez krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną dziecko/uczeń ma bezpośredni kontakt 
z przyrodą. Uczy się szacunku do dóbr przyrody, do tego co podziwia, do otaczającego go 
świata, w sposób naturalny. Jednocześnie kształtuje to ich świadomość ekologiczną [1, 89].

Do zbioru wielu zalet jakie posiadają wycieczki, jako środki oddziaływania wycho-
wawczego, samokształceniowego i kulturowego koniecznie trzeba zaliczyć fakt, że umoż-
liwią one odkrywanie cech poznawczych zjawisk i procesów, rozszerzają pole obserwacji, 
rozbudzają zainteresowania, zmuszają do refleksji, zwiększają aspiracje intelektualne uczest-
ników, tj. uczniów/dzieci. Wycieczki dają uczniom znakomitą okazje do zweryfikowania ich 
wiedzy z rzeczywistością. Turystyka stosowana w ramach szkoły daje mnóstwo znakomi-
tych korzyści dla uczniów/dzieci. Według L. Turosa tymi korzyściami są:

• umiejętność korzystania z różnych atrakcyjnych źródeł wiedzy tj. albumów, 
przewodników, informatorów, prezentacji;

• powiązanie treści poznanych w szkole, treści programowych z rzeczywistym 
obrazem; powiązanie wiedzy teoretycznej z wiedza praktyczną;

• pogłębia się wewnętrzna motywacja samokształceniowe, poznawcza uczniów 
biorących udział w wycieczkach;

• poznawane wiadomości, zjawiska, zyskują na trakcyjności i lepiej są przyswajane 
oraz zapamiętywane [9, 82-89].

Turystyka niewątpliwe sprzyja rozwojowi osobowości każdego człowieka, nieza-
leżnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania. Wycieczki stają się bodźcem sprzyjającym sa-
mokształceniu uczniów, dla których formy jakie ona przybiera, traktowane są jako niesa-
mowita przygoda intelektualna. Podróże dają możliwość uczenia się określonych wzorców 
przeżywania, myślenia i zachowania przyjętego przez społeczeństwo. Daje ona możliwość 
uwolnienia się od stereotypów, uprzedzeń. Uczniowie poprzez bycie aktywnym turystą, od-
czuwają potrzebę badania, poznawania otaczającego świata, chcą go zrozumieć. Patrząc i 
poznając bogactwo oraz ogrom świata przyrody, społeczeństwa i kultury wzbogaca się istota 
życia uczniów. Poprzez to ich życie staje się ciekawe, są świadomi tego, że codziennie czeka 
ich coś nowego, innego i atrakcyjnego. Uczniowie poznają wytwory geniuszu ludzkiego, ja-
1 Tamże, s. 34
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kie powstały na przestrzeni wieków. Rozwijają poczucie estetyki, piękna świata, wzmacnia 
afirmację życia. Daje możliwość porównywania własnego kraju, środowiska z innymi pań-
stwami, kulturami. Rozbudzając tym samym świadomość polepszania, doskonalenia wła-
snego kraju [4, 34].

Reasumując można stwierdzić, iż turystyka ma na uwadze szczególnie tworzenie 
warunków do głębokiego, wnikliwego poznania różnego rodzaju obiektów turystycznych, 
przyrodniczych, kulturowych, społecznych. Może budzić wśród uczestników aspiracje ba-
dawcze, poznawcze, samokształceniowe, a także kształtować umiejętności dostrzegania róż-
norodnych problemów charakteryzujących życie społeczne i kulturę zwiedzanego kraju.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Рынок туризма.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ СФЕРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Туризм является сектором экономики, который выступает активным ис-
точником поступлений иностранной валюты, оказывающий влияние на платежный 
баланс страны. Именно так сегодня туризм позиционируется государством. Повы-
шенный интерес к данной тематике объясняется еще и тем, что в сфере туристского 
рынка тесно переплетаются различные общественные интересы. Туризм затрагивает 
области экономики, экологии, культуры, здравоохранения, безопасности, междуна-
родных отношений, образовании и занятости населения. Развитие туризма стимули-
рует развитие гостиничного комплекса, транспорта, связи, торговли, общественного 
питания и строительства.

Туристический потенциал республики Башкортостан огромный, но ее исполь-
зуют не столь эффективно, как хотелось бы. Из анализа туристско-рекреационного 
потенциала следует, что Республика Башкортостан обладает набором ключевых фак-
торов, определяющих ее высокую конкурентоспособность на российском и междуна-
родном туристических рынках, политическая и социальная стабильность Башкорто-
стана, высокие рейтинговые оценки экономического развития, уровня человеческого 
потенциала [1].

Но к тому же есть ряд недостатков, замедляющие развитие туристической 
сферы: недостаточный уровень качества предоставления туристских услуг населе-
нию, несоответствие цены и качества их предоставления; недостаточное развитие 
коммунальной и транспортной инфраструктур; высокая степень износа имеющихся 
инженерно-дорожной инфраструктуры и инфраструктуры обеспечения; недостаток 
информации о туристско-рекреационном потенциале Башкортостана, особенно за 
пределами Российской Федерации.

За последние пять лет выездной туризм возрос в 2,3  раза. Число лиц, по-
сетивших Башкортостан, увеличилось лишь в 1,11 раза. Незначителен пока и объем 
туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных услуг, предоставляемых в 
республике. В 2011 году он достиг 9,45 млрд. рублей, составляет один процент от ва-
лового продукта Республики Башкортостан.

7 июня 2012г. утверждена Постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы [3]. Основные цели подпро-
граммы являются:

1) формирование институциональных, организационно-управленческих, 
экономических условий для эффективного развития туризма в РБ

2) увеличение возможностей удовлетворения потребностей пенсионеров и 
инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников и детей-инвалидов, в туристских 
услугах
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3) развитие внутреннего туризма и экскурсионного обслуживания в РБ
4) привлечение инвестиций в сферу туризма
5) содействие формированию комплексного республиканского туристско-

го продукта с учетом особенностей территории и условий сохранности объектов ту-
ристского показа

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Респу-
блики Башкортостан и внебюджетных источников финансирования, собственных 
средств граждан  – участников программы. Бюджетные средства направляются на 
реализацию программных мероприятий. Программа носит комплексный характер. 
Ее реализация призвана интенсифицировать развитие туристической индустрии ре-
гиона путем увеличения спроса на республиканский туристический продукт.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих задач:
1) разработка социальных туристских маршрутов и программ в Республи-

ке Башкортостан, в том числе для инвалидов-колясочников и детей-инвалидов
2) стимулирование повышения интереса населения республики к краеведению
3) совершенствование инфраструктуры туризма для формирования кон-

курентоспособной индустрии, обеспечивающей предоставление туристских услуг 
(продукта), соответствующих международным стандартам

Стоит отметить, что Башкирия за счет проведения саммитов ШОС и БРИКС на-
мерена резко повысить свою узнаваемость, особенно в глазах зарубежных инвесторов.

Таким образом, в результате исследования данной темы, можно сделать вы-
вод, что туризм стимулирует активное развитие и укрепление инфраструктуры (про-
исходит строительство гостиниц, развлекательных центров, торговых предприятий) 
и стимулирует развитие других отраслей экономики республики, создает дополни-
тельные рабочие места, снижая уровень безработицы, привлекает дополнительные 
инвестиционные средства.
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ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ  
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
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Перше за кількістю мільйонерів (кожний 1200 –та людина є міліонером), дру-
ге за сумарною площею торгівельних центрів (300 000кв.м., більшим є тільки Київ), 
третє за рівнем розвитку ресторанного бізнесу в країні (після Києва та Одеси), чет-
верте за кількістю населення (близько мільйона чоловік) [2] – найпривабливіше міс-
це для проектування готельно-ресторанного комплексу, це місце – місто Дніпропе-
тровськ.

На сьогоднішній день, місто Дніпропетровськ нараховує близько 1078 закла-
дів ресторанного господарства (Рис.1.1.). Що є досить високим показником для на-
шої країни, в якій більшими показниками можуть похизуватись лише Київ та Одеса. 
Проте ринок ресторанного господарства перебуває досі на стадії формування, потре-
буючи постійного розвитку та капіталовкладень. Не дивлячись на те, що за кількістю 
та якістю показників Дніпропетровськ значно випереджає інші міста країни, проте 
потенціал його розвитку величезний. За оцінками спеціалістів серед 250 ресторанів 
різного рівня у перспективі життєздатні лише не більш ніж 80 закладів. «Для досяг-

Рис. 1.1. Розподіл закладів ресторанного господарства за форматами
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нення європейського рівня місцевим ресторанам необхідно ще багато чому повчи-
тись – наявність власного винного погребу, спеціаліста з вин, хостес тощо. Крім ін-
шого на Дніпропетровському ринку наявна велика кількість вільних ніш» – говорить 
Ісай Фельдман [3].

Починаючи з середини 1990-х рр. на українському ресторанному ринку спо-
стерігається тенденція збільшення загальної маси підприємств харчування: щорічно 
відкривається на 8-10  нових ресторанів більше, ніж відкривалося в попередньому 
році. Бум відкриття закладів припав на 1995-1997 рр. Тоді з’явилися перші підпри-
ємства сьогоднішніх «мережевиків»: Arizona BBQ (Arizona Group), «Майямі-блюз» 
(мережа «Альянс»), «Царське село», «Корона-клуб» (група компаній «XXI століття») і 
ін. Але поруч з цими підприємствами, створеними професіоналами, ще маса рестора-
нів відкривалася за рахунок капіталів, зароблених на невеликому сімейному бізнесі. 
Підприємці вкладали кошти саме в ресторани, будучи впевненими, що цей бізнес 
приносить доходи сам по собі, оскільки харчування актуально завжди. Однак рес-
торан – дуже складний живий організм, яким потрібно керувати. У цьому процесі 
присутність власника обов’язково, інакше підприємство вийде з-під контролю. Саме 
неадекватний менеджмент і жорсткість конкуренції послужили основними причина-
ми закриття більшості закладів цієї хвилі.

За оцінками операторів ринку, близько 90% успішних сьогодні київських 
ресторанів були відкриті після 1998-1999 рр. І тоді ж розпочався новий, більш усві-
домлений етап розвитку ресторанного бізнесу. Збільшення числа професіоналів на 
ринку стимулювало використання нових прийомів просування ресторану і залучен-
ня клієнтів.

На сьогоднішній день конкуренція найбільш висока в сегменті середньо-
цінових ресторанів. Традиційно саме цей сегмент найбільш численний в Європі, а 
за грошовими оборотами він перевищує сумарні обороти сегментів швидкого хар-

Рис.1.2. Розподіл потенційних постачальників за форматом
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чування і елітних ресторанів. За кількістю закладів ситуація в Україні аналогічна: 
середньоцінові ресторани складають до 60-70% загального числа ресторанів. Але 
фахівці стверджують, що унаслідок відсутності середнього класу, тобто основного 
споживача, середній сегмент розвивається досить слабо.

У місті Дніпропетровськ представлені різні направлення закладів ресторан-
ного господарства. Серед них є як і авторські заклади («Бакинский дворик», «Для дру-
зей» тощо), так і мережеві («СушиЯ», «Челентано» тощо); представлені різні сегменти 
закладів за рівнем обслуговування ( від «МакДональдс» до «РепортерЪ»), більше ніж 
13 кухонь світу можна знайти в ресторанах цього міста (Рис. 1.2.). Якщо немає бажан-
ня відкривати власний заклад з самого початку, то можете придбати функціонуючий 
бізнес  – щодо актуальних пропозицій: кулінарна студія «Ресторація»  – 12000$ [4], 
діючий бізнес «Шаурма» – 69000грн [5].

Розвиток ресторанного господарства в м.Дніпропетровськ перебуває на ста-
дії активного розвитку, який відбувається швидкими кроками. Це і не дивно, адже 
для цього є найнеобхідніше – кого годувати та де купувати.

Серед мільйона чоловік населення із найрізноманітнішим рівнем заробітної 
плати  – кожен заклад ресторанного господарства зможе знайти своїх відвідувачів. 
Не дивлячись на широкий вибір представлених торгівельних ніш, про їх насиченість 
говорити ще зарано. Цей факт безпосередньо є привабливим та цікавим для інвес-
торів з метою капіталовкладень та розвитку ресторанної культури міста та регіону 
зокрема.

З іншого боку в регіоні є все необхідне для придбання продуктів харчуван-
ня необхідної якості та за різними цінами. Торгівельними базами для майбутнього 
закладу ресторанного господарства можуть бути як великі продуктові мережеві 
супермаркети («Metro», «Varus», «Le Silpo», «Billa» тощо) так і господарські угіддя 
поблизу міста.

Оцінуючи усі перспективи привабливості даного міста для відкриття 
закладу ресторанного господарства, необхідно проаналізувати рівень конкуренції 
ринку ресторанного бізнесу. Він не є високим, але він існує. Принаймні лідери 
своїх ніш вже широко відомі у місті: заклад з найкращою кавою  – Coffe Life, 
найкращий український ресторан  – «Хутор», ресторан з найкращою виною 
картою – «РепортерЪ», «Coast Restaurant & Lounge», найкращий м’ясний ресторан – 
«Мелроуз», «РепортерЪ».

Отже, аналізуючи ресторанний бізнес міста Дніпропетровськ, можемо 
стверджувати про стадію активного розвитку сфери ресторанного господарства, 
про що свідчать і наявність потенційного споживача, надійного та перевіреного 
постачальника та перспектива розвитку сегменту загалом.
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ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 
 НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Одним із перспективних напрямів розвитку туристичної галузі в Україні є 
зелений туризм, головна мета якого – це новий туристичний продукт, який би ви-
ходив за рамки традиційного уявлення про туристичну пропозицію України, і нео-
дмінно враховував би природну, історико-культурну специфіку регіонів [1].

Південний регіон України – це регіон з низьким рівнем урбанізації, агропро-
мисловим типом освоєння, унікальними пам’ятками історії та культури; численними 
природними заповідниками; особливими традиціями та народними звичаями. На-
явність такої кількості сприятливих факторів впливає на популяризацію зеленого 
туризму в цьому регіоні.

Для створення інфраструктури зеленого туризму у регіоні потрібні розробки 
організаційної, правової, фінансової стратегії розвитку галузі, основою якої є вивчен-
ня соціально-економічних процесів окремих підсистем – соціальної, організаційної, 
екологічної та естетичної. Також необхідно налагодити відповідне інформаційне за-
безпечення – сукупність єдиної системи класифікації інформації, схем інформацій-
них потоків, що циркулюють в організації зеленого туризму [4].

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні принципів організації 
середовища та класифікації видів зеленого туризму Півдня України і використання 
його результатів як методологічної бази для подальших досліджень об’єктів дизайну 
зеленого туризму.

У результаті дослідження були виділені основні принципи організації зеле-
ного туризму:

– подорожі до малозмінених природних територій, знайомство з живою при-
родою та місцевими звичаями, а також екологічне виховання відвідувачів;

– зведення до мінімуму негативних наслідків втручання людини в екосисте-
му при використанні технологій туристичного обслуговування;

– естетична гармонізація туристичного природокористування, туристична 
діяльність та інфраструктура повинні органічно вливатися в історично сформоване 
середовище і зберігати унікальну своєрідність кожної місцевості;

– участь місцевих жителів і отримання ними доходів від туристичної діяль-
ності, що створює економічні стимули до охорони природи; економічна ефективність 
і внесок в розвиток регіону.

Зелений туризм на Півдні України формується у вигляді різноманітних за ор-
ганізацією і структурою об’єктів. Виникає необхідність їх класифікації, тобто угрупу-
вання за окремими однорідними ознаками, залежними від певної практичної мети.

Пропонується класифікація видів зеленого туризму за функціональним фак-
тором:
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1. Екотуризм  – пізнавальний вид зеленого туризму, характерний для міс-

цевості, розташованої у межах територій національних парків, заповідних зон, при-
родних парків тощо, де передбачено відповідні обмеження щодо навантажень на 
територію та регламентовано види розважального відпочинку. Основна мета екоту-
ризму – ознайомлення туристів з природними цінностями, екологічне виховання та 
освіта людей. У рамках екотуризму можна виділити ековиховальні тури, тури в еко-
системах, фотополювання [3].

2. Сільський туризм (агротуризм) – включає відвідини сільської місцевості 
з метою відпочинку і організації розваг в екологічно чистих районах. Цей напрямок 
зеленого туризму є найперспективнішим. Центральним суб’єктом в організації від-
починку на селі виступає сільська родина, яка там проживає, здійснює основну ді-
яльність, пов’язану з веденням особистого селянського господарства, та побічну, – з 
використанням майна цього господарства для надання послуг у сфері зеленого ту-
ризму, а саме: забезпечення відпочиваючих житлом, харчуванням, ознайомленням з 
місцевою культурою та традиціями [2].

3. Науково-пізновальний туризм включає в себе поїздки з метою ознайом-
лення з історично культурними пам’ятками, музеями, традиціями народів. Як прави-
ло, туристськими об’єктами в таких турах виступають природні території, заказники, 
національні парки. У ході наукових турів група бере участь в різних дослідницьких 
експедиціях, польових спостереженнях.

4.Етно-(етнічний) туризм – включає в себе поїздки з метою ознайомлення з 
культурними традиціями народів, заснований на етнографічних розвідках. Ставить 
за мету відвідування місця народження або походження родини, а також місця про-
живання родичів. Пріоритетне значення цей вид туризму має для країн, де прожива-
ють великі діаспори.

5.Прикладний(творчій) туризм  – заснований на базі прикладного мисте-
цтва та дизайну, допомагає всебічному творчому розвитку та розкриттю особистості. 
Під формами культурно-дозвільної діяльності розуміють способи і прийоми орга-
нізації людей в установах культури, за місцем проживання, а також програми, при 
створенні і проведенні яких реалізуються функції методів ілюстрування, театраліза-
ції, ігри. Таким чином, моделювання культурно-дозвільних програм в творчому ту-
ризмі, що здійснюється з урахуванням інтересів і потреб туристів, взаємодії установ 
культури і туристських підприємств, дозволяє не тільки збагатити зміст дозвілля, а й 
сприяє реалізації виховного потенціалу туризму.

6. Лікувально-оздоровчий туризм обумовлений потребою в лікуванні різ-
ного роду захворювань і оздоровленні організму в екологічно чистих районах. Це 
тури лікувальні, з метою лікування, реабілітації після травм та операцій. А також 
тури лікувально-оздоровчі, з метою підтримки молодості, краси та здоров’я, зняття 
стресу і втоми.

7. Спортивний туризм передбачає виїзд для проведення спортивних заходів 
у тих чи інших регіонах. Даний вид зеленого туризму об’єднує всі подорожі, пов’язані 
з активними способами пересування і відпочинку на природі. До нього можна вклю-
чити наступні тури: короткострокові тури на велосипедах; пішохідні маршрути по 
складній місцевості; подорожі зі значними фізичними навантаженнями. Спортив-
ний туризм включає види туризму, не пов’язані з пригодами, ризиком [6].
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8. Екстремальний туризм (екзотико-пригодницький) – пов’язаний з відвід-

уванням екзотичних місць і пригодницькою діяльністю-джип сафарі, рафтинг, дай-
вінг, тури на повітряних кулях, парапланеризм. Багато з цих видів туризму з’явилися 
недавно і вважаються екстремальними, оскільки пов’язані з великим ризиком. Даний 
вид туризму об’єднує всі подорожі, пов’язані з активними способами відпочинку на 
природі, що мають на меті отримання нових відчуттів, вражень, поліпшення турис-
том фізичної форми та досягнення спортивних результатів [5].

Така кількість видів зеленого туризму може задовольнити будь-якого, навіть 
самого вимогливого відвідувача регіону. Тому зелений туризм сьогодні спроможний 
і має стати реальним способом оздоровлення, найважливішим засобом культурного 
і духовного відродження Півдня України, відтворення його природно-ресурсного, 
екологічного та економічного потенціалів.

Пошук раціональних шляхів розвитку зеленого туризму потребує продо-
вження дослідження за даною тематикою. Подальші дослідження будуть направлені 
на виявлення шляхів формування об’єктів дизайну та середовища сфери зеленого 
туризму Південного регіону України.
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