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SEKCJA 1. ARCHITEKTURA. BUDOWNICTWO. (АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО.) 
ПОД-СЕКЦИЯ 3. История.

Лесик Людмила Васильевна
Магистр истории, 

Соискатель кафедры истории и археологи Украины  
Института истории, етнологи и правоведения 

имени О. М. Лазаревского  
Черниговского национального педагогического университета  

имени Т. Г. Шевченка

СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ПРАВЛЕНИЯ  
НЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО МАГИСТРАТА  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII-XVIII ВЕКА

Работа посвящена одному из основних вопросов прошлого Нежина  – город-
скому правлению и городской канцелярии. У исследовании автор пречислил главные 
должности в городском магистрате и определил их главные функции. Также внима-
ние уделено дополнительному апарату, который исполнял разные задания городского 
правления.

Ключевые слова: магистрат, городское правление, войт, Нежин.
Key words: magistrate, city board, woyt, Nezhin.

Вопрос самоуправления как прошлого так и современного города было и 
остается одним из главных вопросов в современной науке. Эта проблема является 
предметом изучения не только историческою наукой, но и правовой, так как пере-
плелась с правовыми аспектами становления магдебурзкого права.

Среди исследователей, которые изучали историю городского самоуправле-
ния стоить назвать Багалея Д., Билоус Н., Дядиченко В., Гураль П., Доманова Г., Коби-
лецкий М., Гошко Т., Капраль М., Штанько О. и другие.

Теоретически в состав городского правления должны входить войт, 4 бурмистры, 
5-6 ратманов и писар, в общем 11-12 человек. На основании собранного нами материала 
удалось возобновить состав городского правления и имена лиц, что были у власти.
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Главу городского правления сначала назначал польский король, об этом 
указано в грамоте от 26 марта 1625 г., а потом было дано право выбирать войта са-
мим горожанам. Это было утверждено грамотой в марте 1660 г. Также, еще первой 
грамотой на магдебургию были определены требования к кандидатам на должность 
войта – «людей добрых, цнотливых» [1, 48]. В обязанности войта входило руковод-
ство администрацией и судом, тесть исполнительная и судовая власть. На время 
отсутствия війта его обязанности передавали одному из бурмистров, которого на-
зывали «наказным войтом» или «нарочным войтом» или «лентвойтом». Однак в 
Нежине не было случаев назначения наказного войта, но с источников известно о 
отсутствии войта Петра Тернавиота весной 1742 г. в городе. У фонде Генеральной 
Военной канцелярии сохранилось прошение П.  Тернавиота и выданный ему па-
спорт для поездки в Москву [2, 2]. Возможно войт был в Москве до средины осени 
1742 г., потому что в рапорте поданному в Генеральную Войсковую канцелярию ска-
зано об отсутствии войта, а документ подписали три бурмистра [3, 3 зв.]. Не было 
также войта Тернавиота и летом 1749 г., у источниках сказано что он находился в 
Санкт-Петербурге [4, 2].

О. Лазаревский называет несколько неженских войтов и дает о них краткую 
информацию. Щасный Вишль – известный с королевской грамоты 1625 г. Ему при-
надлежало пять засеймских сел (Обтов, Реутинцы, Лучники, Погореловка, Клишки), 
возможно он владел также Борзной [5, 61]. Известия о Вышле также есть в работе 
П. Кулаковского, который называет его новгород-северским и черниговским, а 1625 г. 
неженским капитаном [6, 57].

Александр Петрович Цурковский – в царской грамоте 1660 г. сказано, что он 
был пожалован маетностями еще за польских королей, а потом получил подтверж-
дение от Б.  Хмельницкого. Свое имущество (села Шукшин, Колесники и Мыльни-
ки) он получил женившись на вдове какого-то Петровского. Была в него одна дочка, 
которую выдали замуж за борзенского сотника Тараса Забилу, которому передались 
владения Бурковского [7, 61].

Процесс избирания городских чиновников на новый период правления дает 
нам один из документов с фонда Неженской городской думы [8], к сожалению у фон-
дах магистрата таких материалов не сохранилось. У «Правах по которым судится 
малороссийский народ» сказано, что членов правления нужно выбирать с «мещан 
знатных, постоянных, совестных, рассудных, добронравных, … ученых, законнорож-
денных, … не младших от двадцати пяти, а не старших от семидесяти лет, … не из-
лишне богатых, … и не весьма скудных, но средних и не лакомых» и другие указав 
список условий для будущих кандидатов [9, 755]. О порядке выбора «Права» делают 
краткие указания. Выборы должны происходить «в обыкновенное время» на собра-
нии всей городской общины, а также «цеховых людей» и «всего поспольства вольны-
ми их голосами» [10, 453].

Помощь главе городского правления – войту оказывали бурмистры (в источ-
никах также встречается бургомистр). В их должностные обязанности входило воз-
главление городской рады, надсмотр за городским хозяйством и административно-
финансовыми делами. У разных материалах встречаются подписи 1-4  бурмистров, 
также встречается пять бурмистров. Заметна некоторая последовательность: много 
городских чиновников начинали свою карьеру с магистратской канцелярии, а по-
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том их избирали ратманами и бурмистрами. Например, Яков Мироновский у 1732-
1734 гг. был канцелярским подписком, 1742 г. значится уже как писар, а 1750-1767 гг. 
в источниках встречаем его подпись как бурмистра. Также, можно предположить, 
что к городскому правлению отдавать предпочтение лицам, которые знали канцеляр-
скую работу и имели опыт работы в городском магистрате на низших должностях.

Также в состав городского правления входили райцы (в источниках встре-
чается ратманы) в количестве 4-6 лиц. Ратманы занимались магистратской казной, 
предоставлением квартир в городе и возов для приежджих, контролем за ценами, 
городскими мельницами, сбором налогов с горожан, противопожарной охраной, 
правопорядком в городе.

Городскую канцелярию возглавлял городской писар, которого также изби-
рали. Писар заведовал деловодством городского правления та складывал архив ма-
гистрата. Имеются сведения о городском канцеляристе Иване Верещакине, который 
был на должности второй год, а также имел «писарскую должность» [11, 2].

Из-за большого оборота дел у магистрате у писарей был большой штат по-
мощников – подписки, копиисты. У деле о аресте канцеляриста, который исполнял 
обязанности писаря магистрата вспоминают копииста магистрата Павла Карасеви-
ча [12, 2]. Заметно движение членов канцелярии по карьерной лестнице. Например, 
Яков Мироновский впервые вспоминается как подписок, через два года значится как 
писар городской канцелярии, а через время его выбрали бурмистром городского ма-
гистрата. Другой пример, Яким Магеровский 1764  г. был на должности подканце-
ляриста, а с 1785  г. числится как ратман. Таких примеров в Неженском городском 
магистрате множество, однако такая практика свидетельствует, что люди, которые 
были на должности бурмистра были опытными в делах городского правления, поль-
зовались уважением среди мещан Нежина.

Власть городского правительства распространялась на мещан, посполитых, 
которые относились к городу и имела гражданский характер. Городские чиновники – 
войт и бурмистры не имели денежного вознаграждения за службу, в отличии от писа-
ря, а имели ранговые земли сеножати «на ранг». Войт Нежина владел ранговым селом 
Плоским, а в некоторых случаях получали денежную плату, которая приравнивалась 
к 500 злотым на год и выдавалась с городской казны. Кроме того, на пользу войту 
отходила часть с торговых зборов, праздничные подарки («ральци») от магистрату, 
цехов, горожан. Очень часто городских жителей использовали на работах в пользу 
войта – вспашка земли, транспортирования сена и дров и другое [13, 289-290]. Также, 
войт Нежина вместе с бурмистрами и писарем получали «наемный приход с 4-х ко-
мор», «с мест, на которых в ярмарки становятся крамары от воза по 4 коп. и больше, а 
во время торгов за рыбу по 4 деньги, а с большого воза по 4 коп.» [14, 290]. В Нежине 
бурмистры получали «с сел ратушных посполитых людей от рабочего своего товара 
давали по 4  алтына и по четверику пашни  – всего выходило на 40  рублей на год» 
и продукты [15, 291]. Писар кроме денежной платы владел «ранговыми землями» – 
село Печи. Ратманы получали денежную плату, которая зависела от исполняемых 
обязательств у магистрате.

Кроме обозначенных выше избирательных чиновников в составе городского 
правления мог быть дополнительный аппарат, который состоял из канцеляристов, 
подканцеляристов, копиистов, десятников, городничие (или полицмейстеры), «пля-



8

Zbiór artykułów naukowych

цовые» сторожа, ввозные, шафары (или сборщики податей) и другие магистратские 
слуги. Все они были представлены в городском магистрате города Нежина.

Система чиновников магистрата полностью зависела от города и текущих 
дел городского правления. Также и оплата городским чиновникам зависела от воз-
можностей самого магистрата.

Итак, после получениея Нежином магдебургского права в городе было сфор-
мировано орган городского самоуправления – магистрат, который состоял с войта, 
бурмистра, ратманов. Городской канцелярией управлял писар. В состав городского 
аппарату входили разные чиновники: канцеляристы, копиисты, «пляцовые сторо-
жа», шафары.
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кандидат архітектури, 

Полтавський національний технічний 
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ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
РЕКРЕАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ  

КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ

Анотація. У статті визначено прийоми та засоби організації рекреаційно-
комунікаційних просторів культурних центрів.

Ключові слова: культурний центр, рекреаціно-комунікаційний простір, озе-
ленення.

Keywords: cultural center, recreation and communication space, landscaping.

Основною метою функціонування культурного центру є модернізація мис-
тецької сфери і виховання нового покоління творчих людей. На базі культурного 
центру здійснюються освітні проекти, проводяться семінари, надається простір для 
проведення виставок та місця для роботи художників. Інтеграція багаторівневого 
культурного обслуговування, додавання функції відпочинку та розваг, елементів озе-
ленення – тенденції при формуванні різних типів громадських будівель та дозвіллє-
вих центрів зокрема.

Рекреаційна зона культурного центру – простір будівлі, який виконує різно-
манітні функції у задоволенні рекреаційних потреб відвідувачів закладу (усамітнен-
ня, відпочинок, спілкування, активне проведення часу, тощо) найчастіше у поєднанні 
з природним компонентом. Проаналізувавши саме рекреаційний простір культур-
них центрів, можна структурувати його за певними складовими: внутрішній простір; 
перехідний простір; зовнішній простір.

До рекреаційного внутрішнього простору можна віднести транзитні шляхи, 
зони відпочинку, холи, кафе, зимові сади, атріумні простори. Композицію внутріш-
нього простору будівлі і його план не можна розглядати у відриві від композиції зо-
внішнього об’єму. По суті організація внутрішнього простору будівлі і побудова його 
зовнішнього обсягу являють собою єдиний комплексний процес. Відносна самостій-
ність внутрішнього простору і його органічний зв’язок із зовнішнім середовищем 
підкреслюють закономірне поєднання окремих елементів внутрішнього і зовнішньо-
го простору в єдину систему. Синтез зовнішнього і внутрішнього простору є спосо-
бом набуття єдності людини з природою, відновивши втрачений зв’язок з оточуючим 
середовищем.

Перехідний простір формують парки, набережні, озеленені простори. Ство-
рення проміжного рекреаційного простору є одним з найвигіднішим способом 
об’єднання рекреаційних просторів. До формування зовнішнього простору закладів 
культури входять озеленені дахи, тераси, водні ресурси, амфітеатри, платформи гро-
мадського використання.
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Рис. 1. Інтеграція елементів озеленення в структуру культурних центрів.
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Гармонійне поєднання внутрішніх і зовнішніх рекреаційних просторів 
значно покращує характеристики штучного середовища життєдіяльності людини. 
Сучасна практика зближення архітектури інтер’єру з природою має два основних 
напрямки: включення елементів природи в інтер’єр і розкриття внутрішнього 
простору в зовнішнє середовище. Елементи природи беруть участь в об’ємно-
планувальному вирішенні як окремих приміщень, так і будівель в цілому. Окремі 
архітектурні елементи за рахунок ускладнення конфігурації плану, або шляхом 
відділення від основної маси об’єкта здатні нейтралізувати видимі межі з природ-
ним оточенням. Природні компоненти заповнюючи структуру будівлі формують 
перехідні простору.

Від характеру впровадження прийомів ландшафтного дизайну в оформлен-
ня граничних просторів залежить досягнення композиційної єдності інтер’єру будів-
лі з зовнішнім середовищем. Починаючи з контуру будівлі і поширюючись в різній 
формі в основні приміщення громадського призначення, елементи фітодизайну за-
безпечують як підвищення комфорту в інтер’єрі, так і стають засобом вдосконалення 
екологічних умов усередині архітектурного об’єкта.

Елементи озеленення в структурі громадських будівель бувають інтегровані 
у внутрішній, перехідний і зовнішній простори. До внутрішніх відносяться [1]: атріу-
ми; зимові сади (партерні, центральні, мансардні, наскрізні); вхідні групи, вестибюлі, 
зони відпочинку; озеленення громадських просторів; вертикальне озеленення архі-
тектурних форм.

За характером екологічної взаємодії із зовнішнім середовищем озеленені 
простори: контактні, ізольовані, періодичного контакту. Контактні забезпечують без-
посередній зв’язок із зовнішнім середовищем: озеленені панелі, тераси, дахи, відкриті 
внутрішні дворики громадських будівель. Ізольовані озеленені простори можуть во-
лодіти візуальним зв’язком із зовнішнім середовищем, але позбавлені безпосередньо-
го з нею контакту. До ізольованих відносяться зимові сади, озеленені вестибюлі, фойє 
громадських центрів, а також будь-які дендрологічні композиції, що розміщуються в 
умовах «закритого ґрунту».

Підхід до використання рослинності всередині будівлі має безліч варіантів 
композиційного вираження, але його інтерпретація виходить за рамки декоративно-
го прийому. Рослини беруть участь в планувальній організації внутрішніх просто-
рів – як природних екранів і огороджень, а також у візуально фіксуючих комунікацій-
них вузлах будівлі, що організовують пішохідні потоки і закріплюють кульмінаційні 
точки функціональних процесів.

Архітектура культурних центрів в значній мірі залежить від якості пред-
метного наповнення. За функціональним призначенням елементи предметного на-
повнення рекреаційно-комунікаційних просторів можна розділити на такі групи: 
засоби відображення інформації; меблі та спеціалізоване обладнання; елементи 
благоустрою, архітектурно-декоративного оформлення та озеленення території; 
інженерно-технічне оснащення; огороджувальні (розділові елементи); багатофункці-
ональні елементи.

Прийомами злиття внутрішнього і зовнішнього просторів культурних центрів є:
– використання елементів, матеріалів, устаткування або масштабу, властиво-

го зовнішньому простору в інтер’єрі або навпаки;
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– створення проміжного простору;
– широке застосування засклених поверхонь;
– впровадження елементів ландшафтного дизайну у внутрішній простір;
– руйнування чітких і «ясних» кордонів: ускладнення конфігурації плану 

внутрішнього простору.
Виявлено прийоми інтеграціїі елементів озеленення в структуру культурних 

центрів (рис. 1):
у внутрішній простір (транзитні шляхи, холи, місця громадського харчуван-

ня, зони пасивного відпочинку, атріуми);
у перехідний простір (набережні, парки, майданчики, транзитні шляхи з міс-

цями відпочинку, зимові сади);
у зовнішній простір (озеленені дахи, тераси, водні ресурси, відкриті амфіте-

атри, платформи).

Література:
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ЗАСОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ МІКРОЧІПІВ  
У ДІАГНОСТИЦІ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ
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БІОЧІП (БІОЛОГІЧНИЙ МІКРОЧІП) (англ. biochip) — 1) матриця з нане-
сеними молекулами білків або нуклеїнових кислот для одночасного проведення ве-
ликої кількості аналізів в одному зразку; 2) електронний пристрій, що містить біоло-
гічні молекули; 3) мініатюрний датчик, здатний виявити зникаючі малі концентрації 
білків, гормонів, ДНК або РНК. Біочіп становить крихітну пластинку — платформу, 
на яку можна нанести до кількох тисяч мікротестів. Частіше використовують скляні 
або пластикові платформи, на які наносять біологічні макромолекули (ДНК, білки, 
ферменти), здатні вибірково зв’язувати речовини, які містяться в аналізованому роз-
чині. Залежно від природи молекул виділяють види біочіпів, орієнтовані на різні цілі. 
Основна частка сучасних біочіпів припадає на ДНК-чіпи (94%) та білкові чіпи (6%). 
Пристрій дозволяє за короткий час визначити декілька тисяч алергенів, онкогенів, 
різних БАР і навіть генетичні дефекти.

У наш час для виробництва біочіпів використовується складне обладнання та 
нанотехнології, що дозволяє «пришивати» лазерним випромінюванням аналізатори 
прямо до гелевої підложки, принцип дії яких заснований на методі одномолекулярної 
мас-спектрометрії (проведення досліджень на окремих молекулах).[8] На сьогодні 
створені біочіпи на основі наноструктур (польового кремній-алюмінієвого 
нанотранзистора, який містить одностінні нанотрубки); на основі графену і 
наночастинок платини; сенсори на основі нанозондів, які приєднані до полімерних 
векторів, і мають будову та функції вірусів (призначені для проникнення у клітини 
людського організму та аналізу клітин); сенсори, що становлять нанотрубки, вкриті 
ДНК; біочіпи на ДНК-основі, з використанням технології нанодрукування та 
супрамолекулярного нанодрукування (в основі дії яких лежить існуюча в природі 
технологія копіювання ДНК і РНК). Біочіпи широко використовують в in vitro-
діагностиці. В основі їх механізму дії є молекулярне розпізнавання молекул, які 
взаємодіють із біополімерами, нанесеними на чіп. Так, біочіп використовують для 
діагностики туберкульозу, кліщових інфекцій, лейкемії, СНІДу, онкозахворювань, а 
також для експрес-діагностики вірусу грипу та стафілококової інфекції, для раннього 
виявлення хвороби Альцгеймера, яка відрізняється від хвороби Паркінсона. Біочіпи 
ідентифікують за лічені хвилини сполуки різної хімічної природи: від білків, вітамінів, 
вірусів, ДНК до живих клітин у біологічному матеріалі, що дозволяє проводити 
діагностику захворювань на ранніх стадіях. ДНК-діагностика допомагає виявляти 
певну послідовність ДНК, розшифровувати генетичну інформацію, визначати функції 
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всіх білків організму, виявляти гени, що несуть мутацію, а також дає можливість 
визначати генетичну схильність людини до раку, діабету, наркоманії тощо, виявляти 
хромосомні порушення. Сучасні біочіпи здатні детектувати навіть одну хімічну 
сполуку чи вірусну частку. Деякі біочіпи на основі наноструктур за 1  хв можуть 
визначати вміст в 1 мм³ рідини до 1000 окремих молекул потрібної речовини, при 
цьому немає необхідності маркувати розчини радіоактивними чи флуоресцентними 
мітками. Існують біочіпи для вимірювання рівня глюкози шляхом швидкого та 
надчутливого аналізу зразків слини, сечі або сліз. Біосенсори із флуоресцентною 
фарбою придатні для використання в польових умовах з метою виявлення навіть 
незначної концентрації сальмонели в харчових продуктах за короткий час. Біочіпи 
забезпечують виявлення молекулярної взаємодії між білками вірусів (ВІЛ, гепатиту 
та ін.) та білками, які синтезуються клітинами людського організму, що піддаються 
інфекції — це важливо при розробленні нових методів боротьби з вірусами[7].

Біочіпи використовують у криміналістиці (для експрес-ДНК-дактилоскопії 
за межами лабораторії, навіть визначають колір очей із точністю 94%). Особливу 
групу становлять імунологічні біочіпи, які використовують для створення 
діагностичних тест-систем із метою визначення імунофенотипу для діагностики 
захворювань, пов’язаних із порушенням клітинної ланки імунітету[3]. Імунологічні 
біочіпи призначені для використання в гематології (для дослідження клітин пухлин 
лімфатичної системи та клітин мієлоїдних пухлин, що дозволяє визначити не просто 
наявність захворювання, а і його тип).

Особливе місце посідають біочіпи для імплантації, внутрішньоклітинні та 
біочіпи для діагностики методом in vivo. Нанобіочіпи можна використовувати для 
імплантації пацієнтам із хронічними захворюваннями, для ранньої діагностики 
злоякісних пухлин і небезпечних вірусних захворювань[6]. Біочіпи використовують 
також для розроблення наномедичних знеболювальних систем, які містяться в 
організмі, реагують на біль та вивільняють дозу лікарської речовини. Сенсор із 
нанотрубок, вбудованих у структуру ДНК, здатний виявляти в живій клітині ліки, 
токсини, вільні радикали і використовуватися для моніторингу забезпечення клітини 
лікарською речовиною. Існують сенсори, що дозволяють відстежити наявність і 
виміряти вміст ліпідів у живій клітині або рівень рН клітини[1].

Отже, технологія біочіпів, що замінюють цілі імунологічні лабораторії, дає 
можливість на кілька порядків підвищити продуктивність більшості діагностичних 
методів і значно знизити собівартість аналізів; їх використання робить аналіз більш 
швидким, точним та якісним.

  Існують білкові, ДНК, вуглеводні, тканинні чіпи. Особливої   уваги 
заслуговують ДНК-чіпи. Вони являють собою унікальний аналітичний інструмент, 
що дозволяє визначати наявність в аналізованому зразку (як правило, біологічного 
походження) заданих послідовностей ДНК (так званий гібридизаційний аналіз). 
Проведення аналізу за допомогою ДНК-чіпів обходиться в кілька разів дешевше, 
ніж при використанні альтернативних технологій (електрофорез, ПЛР в реальному 
часі) і допускає, при наявності детектора нескладної конструкції, роботу поза 
лабораторією. Вперше ДНК-чіпи були використані в дослідженнях наприкінці 80-х 
років минулого століття[5]. В основі цього тепер уже широко поширеного методу, що 
дозволяє одночасно аналізувати експресію безлічі генів, лежить принцип пізнавання 
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мРНК-ових або кДНК-ових мішеней за допомогою їх гібридизації з іммобілізованими 
на мікрочіпі одноланцюжковими фрагментами ДНК. ДНК-чіп – це тверда підкладка, 
на якій іммобілізовані (як правило, ковалентно) однониткові фрагменти ДНК різної 
довжини: короткі – 15-25 нуклеотидів, довгі – 25-60 нуклеотидів і кДНК фрагменти – 
від 100 до 3000 нуклеотидів. Як матеріал підкладки використовують скло, кремній, 
різні полімери, гідрогелі (наприклад, на основі поліакриламіду) і навіть золото[4].

Оцінка стану та ідентифікація всіх генів досліджуваного організму є однією 
з найважливіших завдань, поставлених перед розробниками ДНК-чіпів. Вирішення 
цього завдання може бути реалізоване в іммобілізації всіх генів організму на 
біологічний чіп, що дозволить комплексно оцінити стан генів і геному в цілому. 
Біогенетичні бази даних, що містять всю інформацію (систематизовану) по генам і ге-
номам різних організмів, представляють дослідникам величезні можливості в дизайні 
ДНК-чіпів. До основних причин широкого розповсюдження біочіпових досліджень 
відносять високу чутливість, специфічність і відтворюваність, простоту процедури 
виконання, можливість одночасного аналізу безлічі параметрів і відносно невисоку 
вартість робіт[2].

Підводячи деякі підсумки потрібно відзначити, що мікрочіпи є ефективним 
підходом для одночасної ідентифікації від десятків до тисяч генів і їх структурно-
го аналізу, для виявлення специфічних нуклеотидних послідовностей і нуклеотид-
них варіацій в їх структурі. Однак, коли гени присутні в геномі в кількості однієї 
або декількох копій, з чим постійно і доводиться стикатися в клінічній практиці, 
потрібно їх попередня ампліфікація.

Біологічні мікрочіпи дозволяють мінітюаризувати зразок і аналізатор, еко-
номити час і вартість аналізу, дозволяють одночасно визначати декілька параметрів 
досліджуваного зразка, володіють високою чутливістю ампліфікаційних методів, 
специфічністю і відтворюваністю,   забезпечують простоту процедури виконання ро-
боти. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Биофизика.
Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О., Климук Н.Я.

ВДНЗ „Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України”

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  
СИНХРОННО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ  

АРТЕРІАЛЬНОЇ ОСЦИЛОГРАМИ ТА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ

Анотація: Проведено порівняльний аналіз показників артеріальної осцило-
грами та електрокардіограми, розрахованих за часовим та спектральним методами 
аналізу, та дано біологічну інтерпретацію отриманих результатів.

Розраховані показники синхронно зареєстрованих сигналів об’єднано в на-
ступні групи: з сильною кореляцією всієї вибірки, з випадками сильної кореляції у 
вибірці, з різним порядком значень корелятів при випадках сильної кореляції, з коре-
ляційним зв’язком менше 0,2. Вивчення впливу музичних композицій показало, що ди-
наміка досліджуваних показників має тенденцію до виникнення однаково спрямованих 
змін після прослуховування музичних творів напрямку «Вода», «Дерево», «Земля», та 
протилежного – «Вогонь».

Вступ: Підвищений артеріальний тиск – основний фактор ризику розвитку 
серцево-судинних катастроф. В Україні зареєстровано понад 5 мільйонів осіб, хворих 
на артеріальну гіпертензію, що складає близько 10 % населення України [4]. Артері-
альна гіпертензія – мовчазний і таємничий убивця. Мовчазний – оскільки часто ніяк 
себе не виявляє. Таємничий – тому що дотепер остаточно так і не з’ясовані причини 
її виникнення. Але як би ми не називали цю недугу, «убивця» щорічно забирає жит-
тя близько 60 мільйонів людей в усьому світі [40] і цей показник має тенденцію до 
зростання.

Сьогодні суспільство не має ефективних технологій виявлення судинної па-
тології. Серед наявних методів діагностики захворювань домінують статичні дослі-
дження у локальних сегментах. Не існує алгоритмів доклінічної діагностики судин-
них негараздів, ефективних технологій профілактичного огляду ССС [3, 5, 6].

Мета дослідження: провести порівняльний аналіз показників артеріальної 
осцилограми та електрокардіограми, розрахованих за часовим та спектральним ме-
тодами аналізу, та дати біологічну інтерпретацію отриманих результатів.

Матеріали і методи: Для проведення порівняльного аналізу ЕКГ та осцило-
грам у 62 здорових осіб віком 18–23 років обох статей було синхронно зареєстрова-
но артеріальні осцилограми та електрокардіограми у стані спокою та під впливом 
мультимедійних чинників. У зв’язку з відсутністю подібних досліджень, використа-
но метод пошуку логічних закономірностей та систему роздумів на основі аналогіч-
них випадків. На їх основі адаптовано алгоритми показників часового, спектраль-
ного, фрактального аналізів, впроваджених для дослідження електрокардіосигналів 
та електроенцефалограм, для аналізу артеріальних осцилограм. У часовому аналізі 
вивчали R-R інтервали ЕКГ та інтервали між верхніми та нижніми екстремумами в 
осцилограмі. Для розрахунку показників спектрального та фракталього аналізу елек-
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трокардіосигналу за вихідні дані брали сам сигнал ЕКГ та R-R-інтервали, розраховані 
з нього, а для аналізу осцилограми визначали тільки спектр з самого сигналу. Оціне-
но динаміку корелятів у процесі впливу різних мультимедійних чинників.

Порівняльний аналіз проведено у всієї вибірки. Для зручності представлен-
ня отриманих результатів обрано репрезентативні показники з окремих етапів екс-
перименту та його учасників. Оцінку коефіцієнта кореляції між ними проводили за 
шкалою Чеддока.

Розраховані показники синхронно зареєстрованих сигналів об’єднано в на-
ступні групи:

• з сильною кореляцією всієї вибірки;
• з випадками сильної кореляції у вибірці;
• з різним порядком значень корелятів при випадках сильної кореляції;
• з кореляційним зв’язком менше 0,2
Результати та обговорення
І. Досліджувані показники артеріальної осцилограми та електрокардіограми 

у стані спокою
Група показників з сильною кореляцією
У результаті проведених досліджень можна відмітити спільність в обох сиг-

налах показників моди (діапазон значень кардіосигналів, які зустрічаються найчасті-
ше) та частоти серцевих скорочень (рис. 1).

Кореляція між показниками моди, як і частоти серцевих скорочень, розрахо-
ваних з ЕКГ та осцилограми, були рівні 0,97, що вказує на сильну кореляцію їх у всій 
вибірці та підтверджує високу інформативність обраних методів дослідження.

Група показників з випадками сильної кореляції
Випадки сильної кореляції між показниками синхронно зареєстрованих сиг-

налів ЕКГ та осцилограм обстежених найчастіше відмічались у показників амплітуди 
моди (АМо) та RMSSD (рис. 2).

Якщо зважити на те, що АМо характеризує рівень централізації управління 
ритмом серця [1], то збіг його показників на ЕКГ та AОГ дає можливість прийти до 
висновку, що не тільки серця, але і «периферійного серця».

а)  б) 
Рис. 1. Зміна показників синхронно зареєстрованих артеріальної осцилограми 
та електрокардіограми перед початком експерименту (репрезентативна вибірка 
31особа): а – мода осцилограми та ЕКГ; б – частоти серцевих скорочень в артеріальній 
осцилограмі та ЕКГ.
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RMSSD відображає активність автономного контуру регуляції. У частині ви-
падків показник виявився спільним для ЕКГ та ОГ. Це підтверджує думку про те, що 
в короткотривалих записах показник RMSSD має кращі статистичні властивості [2].

Група показників з різним порядком значень корелятів при випадках 
сильної кореляції

Дослідження дали можливість звернути увагу на те, що реєструються синх-
ронні зміни при різних порядках значень досліджуваних показників. Для прикладу, 
потужності спектра альфа-ритму 8–13 Гц ЕКГ-сигналу відрізняються від аналогічно-
го осцилограми в 1000 разів, а порядок середньоквадратичних відхилень інтервалів 
між сусідніми осциляціями осцилограми в 10000 разів перевищує однойменні зна-
чення ЕКГ-сигналу (рис. 3).

Як видно з рисунка, збільшення отриманих даних на декілька порядків дає 
можливість виявити показники з випадками сильної кореляції спектра потужності 
альфа (8–13 Гц) та LF (0,04–0,15 Гц). Збіг показників LF (або наближення до них) за 
показниками ОГ та ЕКГ у третини обстежених відображає подібний рівень активнос-
ті симпатичних центрів довгастого мозку 

а)  б) 
Рис 2. Зміна показників осцилограми та ЕКГ (репрезентативна вибірка 31 особа): 
а – амплітуди моди; б – RMSSD – квадратний корінь середніх квадратів різниці між 
суміжними екстремумами.

а)  б)
Рис. 3 Зміна показників синхронно зареєстрованих артеріальної осцилограми та ЕКГ: а – 
середньоквадратичні відхилення інтервалів між сусідніми осциляціями осцилограми та 
ЕКГ, помноженої на 10000 – 31 обстежений; б – потужність альфа 8–13 Гц осцилограми 
та альфа 8–13 Гц ЕКГ, помноженої на 1000 (репрезентативна вибірка) – 28 обстежених.
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(кардіостимулюючого та вазоконстрикторного) [1].
Зіставлення синхронно зареєстрованих показників потужності спектра ЕКГ-

сигналу, RR-інтервалів ЕКГ та ОГ-сигналу дало можливість підтвердити наявність 
різного порядку у однойменних показників (рис. 4).

Як видно з рисунка 4, на синхронно записаних показниках потужності спек-
тра LF (0,04–0,15 Гц) ЕКГ-сигналу, R-R інтервалів ЕКГ та осцилограми спостерігаєть-
ся високий ступінь кореляції між першим-другим, першим-третім, другим-третім, а 
часом – між усіма. Синхронність динаміки потужності спектра ЕКГ-сигналу та R-R 
інтервалів ЕКГ свідчить про синхронність поширення збудження по серцевому м’язу 
та виникнення QRS-комплексу і зубця R в ньому. Схожа тенденція спостерігалась і 
у інших показниках спектра досліджува-

Рис. 4. Зміна потужності спектра LF, 0,04–0,15 Гц ЕКГ-сигналу, помножена на 10000,  
R-R інтервалів ЕКГ, помножена на 1000 та осцилограми (репрезентативна вибірка – 28 осіб).

а)  б)
Рис. 5. Зміна показників осцилограми та ЕКГ: а – потужність LF 0,04–0,15 Гц (показники 
потужності спектра ЕКГ сигналу, помножені на 1000); б – вага % альфа 8–13 Гц у спектрі 
частот від 0 до 60 Гц осцилограми та ЕКГ (репрезентативна вибірка 28 обстежених).
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них сигналів, що потребує подальшого дослідження та інтерпретації.
Група показників з кореляційним зв’язком менше 0,2
Інші (не відмічені) групи показників, притаманні часовому, спектральному 

та фрактальному аналізу, вказують на нерегулярний взаємозв’язок між однойменни-
ми параметрами. Синхронні зміни реєструються лише в окремих осіб (рис. 5).

На рисунку 5, б спостерігається різна потужність спектра однойменних по-
казників осцилограми та ЕКГ, хоча у окремих осіб має місце певна тенденція до одно-
спрямованої динаміки.

Досліджувана динаміка показників артеріальної осцилограми та електро-
кардіограми під впливом мультимедійних чинників

Для вивчення адаптаційної здатності серцево-судинної системи до впливу 
зовнішніх чинників у обстежених синхронно зареєстровано артеріальні осцилогра-
ми після прослуховування різнохарактерних музичних композицій (коло У-сін) та 
електрокардіограми впродовж всього експерименту (20  хвилин) до вимірювання 
тиску 1 хвилину, під час вимірювання тиску 7 разів та під час прослуховування 5 му-
зичних композицій. Після прослуховування останньої виміряли артеріальний тиск 
та після цього ще впродовж 1 хвилини проводили запис ЕКГ. Музична композиція 
«Вода» прослуховувалась на початку та в кінці експерименту (рис. 6) в інтервалі до 
моменту діастолічного значення артеріального тиску на початку компресії.

Як видно з рисунка, пацієнту П притаманна синхронність показників по-
тужності спектра ЕКГ та R-R інтервалів ЕКГ, що є прикладом високого рівня спів-

Рис. 6. Зміна (у пацієнта П, 20 років) показників потужності спектра ЕКГ, R-R інтервалів 
ЕКГ, помножених на 1000, та осцилограми, помножених на 10000, в інтервалі частот 
від 0,003 Гц до 0,04 Гц (VLF), отриманих за ШПФ у процесі прослуховування музичних 
композицій.
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дружності в поширенні збудження по серцевому м’язу та виникненні QRS-комплексу 
і зубця R у ньому.

Вивчення впливу музичних композицій показало, що динаміка досліджу-
ваних показників має тенденцію до виникнення однаково спрямованих змін після 
прослуховування музичних творів напрямку «Вода», «Дерево», «Земля», та проти-
лежного – «Вогонь».

Висновки: Проведені дослідження показали наявність показників розрахо-
ваних з синхронно зареестрованих електрокардіограми у першому відведенні та ар-
теріальної осцилограми зареестрованої на плечі під час вимірювання артеріального 
тиску, з коефіцієнтом кореляції 0,97 (частота серцевих скорочень, Амплітуда моди). 
Це вказує на спорідненість сигналів та можливість використання деяких показників 
для оцінки функціювання серця під час запису артеріальної осцилограми. Наступна 
група однойменних показників, що відрізнялись між собою – вказує на наявність до-
даткових механізмів регулювання з боку центральної нервової системи та функціо-
нального стану периферійних судин, що може бути використано як індикатор стану 
периферійних судин та їх інервації ланками нервової системи. Вказані ознаки потре-
бують подальших досліджень.
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In nature, plants are exposed to various unfavorable factors. Formation of the pro-
tective effects of adaptation is provided not only the activation of the genetic apparatus, but 
also a change in cell metabolism and functioning of major organism systems. One of the 
universal link of the stress response is oxidative stress, which is marked by the development 
of plants under the influence of viral and bacterial infections, heavy metals (HM), drought, 
salinity, and others. The literature noted elevated levels of oxidative enzymes in plants [10, 
Р.255-257], as well as glutathione [11, Р. 45-51; 6, Р. 1356-1364], when exposed to the HM.

It is known that intermediaries between adverse conditions (including HM) are 
microorganisms and plants, they contribute to a significant increase in stability macrosym-
biont stress [1, Р. 17-22]. The Department of Microbiology of Institute Agriculture of the 
Crimea have established effective microbial preparations that are successfully applied in 
technologies of growing crops [4, Р. 52-56; 2, 8 р.; 8; 9]. Use of biopreparations, which are 
based on useful strains of microorganisms, is an important aspect of the biologazation of 
modern agriculture. In this regard, a study on the impact of bacterization the functioning of 
the antioxidant systems of plants under the influence of various stress factors, such as HM, 
become increasingly important.

The purpose of our study was to determine the effect of presowing seeds bacter-
ization (microbial preparation Phosphoenterin) for the maintenance of oxidative enzymes 
(polyphenol oxidase, catalase) and glutathione in plants of winter wheat contaminated soil 
HM (Cr, Cu, Pb), as well as the productivity of plants in the early stages of development.

Growing experiments were carried out in a greenhouse, repeated 6 times. Plants 
were grown in plastic containers volume of 0.5 liters for six weeks. Soil – southern chernozem 
carbonate. Agrochemical characteristics of soil: humus content of 2.5%; mobile forms N and 
P – at 5.3 and 2.6 mg/100 g soil, respectively; the pH of the aqueous extract – 7.0-7.2. Presow-
ing seeds inoculation was carried out using a biological preparation Phosphoenterin (con-
trol – without bacterization). The aqueous solutions of heavy metals (CuSO4, Pb(CH3COO), 
K2CrO4) were introduced into the soil before sowing the in accordance with the different 
levels of maximum permissible concentration (MPC) of pollution: 1,0 and 2,5 MPC (con-
trol  – without HM). Selection of a plant biomass for the determination of enzymes and 
glutathione were performed two times during the experiment after 2 and 6 weeks.

The activity of redox enzymes (catalase and polyphenoloxidase from a single ana-
lytical test) was performed as described in H. M. Pochinok methods [cited by 5, 320 р]. The 
content of glutathione in the biomass of plants was determined as described in methods Pet-
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ga by Prokoshev modification [cited by 5, 320 р]. Growing experiments, as well as biometric 
and statistical studies carried out in accordance with conventional techniques. [3, 351 p.]

The results indicate that soil contamination HM leads to inhibition of catalase ac-
tivity in plants of winter wheat. This is especially noticeable for juvenile plants (two week) 
it is reduced as compared with the control to 10% and 15% on one and 2,5 MPC HM, re-
spectively (Table. 1). It was noted the positive impact of bacterization on the formation of 
the protective effects of adaptation to HM in winter wheat plants. Thus, it revealed that the 
catalase activity in bacterizated plants increased to 10% on 1,0 MPC HM and up to 15% on 
2,5 MPC HM compared to non bacterizated plants.

Our study found no significant steps HM polyphenol oxidase activity in the plants 
of not bacterizated winter wheat: at two weeks plants, it ranged from 432-435 mM of oxi-
dized ascorbic acid/1 min./1 g. (control – 425 mM).

Presowing seed bacterization not significantly affected the activity of polyphenol oxidase 
in the plants of wheat on the background areas (without making HM), and through introduction 
of the HM. A similar trend was observed by other authors: the content of HM salts didn’t alter the 
activity of polyphenol oxidase in alfalfa plants compared to the control [7, p. 62-68].

Тable 1 
Catalase activity in biomass of winter wheat (µmol H2O2/1 min/1g).

Variants
Plants
two week six week

Control (less HM)
Less inoculation 1815,4±53,9 1073,8±14,95
Phosphoenterin 1835,9±29,9 1137,1±20,80
HM (1MPC)
Less inoculation 1554,1±55,09 1072,7±71,78
Phosphoenterin 1630,3±9,00 1108,1±29,88
HМ (2,5 MPC)
Less inoculation 1411,7±10,16 1045,7±101,67
Phosphoenterin 1642,6±29,89 1061,8±36,33

Тable 2 
The glutathione content in the phytomass of winter wheat, (mg %)

Variants
Plants
two week six week

Control (less HM)
Less inoculation 86,9±0,92 71,4±14,30
Phosphoenterin 86,9±0,92 34,3±16,45
HM (1MPC)
Less inoculation 86,9±0,92 86,8±1,05
Phosphoenterin 52,80±0,01 42,9±16,45
HМ (2,5 MPC)
Less inoculation 115,5±1,25 136,1±15,35
Phosphoenterin 88,9±1,07 56,0±1,07
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The most precise indicator of the stress effect of HM on plants winter wheat in our 
researches was the content of glutathione, which is known, is the active antioxidant. For 
soil contamination HM MPC at 2,5 led to increased levels of glutathione in leaves of non 
bacterizated plants compared with control by 30% (two-week plant) and almost 2 times – in 
6-week old plants (tab. 2).

Note that bacterization reduces the glutathione content in the wheat leaves in the 
embodiment the background (control) or contaminated soil HM. In our view, this indicates 
an increase in the adaptive capacity of bacterizated plants to HM.

Оur results suggest that activation of functioning antioxidant systems bacterizated 
winter wheat plant improves their productivity (fig.). Thus, phytomass of bacterizated plants 
(6 weeks) compared no bacterizated increased by 17% in the control to 22-25% and con-
taminated soil by HM.

Thus, studies have shown a positive effect pressowing bacterization winter 
wheat seed to increase the activity of catalase and glutathione content in young plants 
with the soil pollution of heavy metals in terms of the growing experience that enhances 
their productivity. It was found that the use of microbial preparation Phosphoenterin for 
pressowing bacterization of winter wheat seed can improve the adaptive capacity of the plant 
at soil contamination by HM and plant productivity.
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Fig. The productivity of winter wheat by pollution of soil HM
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Abstract: The influence of bacterization (microbial preparation Phosphoenterin) 
on the functioning of the elements of winter wheat plant antioxidant systems (polyphenol 
oxidase, catalase and glutathione) contaminated soil HM. The positive impact of preplant 
bacterization seeds to increase the adaptive capacity of plants in the early stages of ontogenesis 
and productivity of the soil contamination by HM (Cr, Cu, Pb).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ ПІДЛІТКІВ

Вивчення мнемічної діяльності людини має багатовікову історію, проте «не 
дивлячись на пильний і тривалий інтерес до дослідження пам’яті, таємниці її до кінця 
не розгадані» [3]. В підлітковому віці продуктивність мимовільного запам’ятовування 
сповільнюється і одночасно з цим збільшується продуктивність опосередкованого 
запам’ятовування [1].

На підлітковий вік припадає активний пізнавальний розвиток особистості. 
Упродовж цього періоду триває розвиток мислення, пам’яті, формується цілісніше 
усвідомлення того, що відбувається навколо, розширюються межі уяви, діапазон су-
джень. Когнітивний розвиток у підлітковому віці характеризується розвитком аб-
страктного мислення, логічної пам’яті, використанням метакогнітивних (пов’язаних 
з виробленням стилю інтелектуальної діяльності) навичок. На цьому етапі життя ди-
тини відбуваються важливі процеси, пов’язані з перебудовою пам’яті.

В підлітковий період крім розвитку довільної та опосередкованої пам’яті у ди-
тини починається активний розвиток логічної пам’яті (використання логічних опера-
цій у процесі запам’ятовування). І як реакція на часте її використання, уповільнюється 
розвиток механічної. Водночас із розширенням кількості навчальних предметів значно 
збільшується обсяг інформації, яку підліток повинен запам’ятати механічно. Ці про-
цеси відбуваються разом із розвитком довільної опосередкованої пам’яті. Однак вони є 
не безпроблемними для підлітків, які іноді скаржаться на погану пам’ять [4].

Дослідження онтогенетичних особливостей розвитку оперативної пам’яті 
проводилося на протязі 2013-2015 н.р. серед школярів підліткового віку (6-7 кл.) у 
загальноосвітніх закладах м. Рівне за методиками визначення розвитку оперативної, 
зорової та слухової оперативної, словесно-механічної та словесно-логічної пам’яті у 
молодших підлітків за авторами Немова Р.С., Кареліна A.A., Туріщева Л.В [5].

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 
у дітей в підлітковому віці розвивається оперативна пам’ять; розвиток оперативної 
пам’яті у 72,5 % усіх досліджуваних є в межах високого і середнього рівнів, лише в 
55% учнів 7 класу (30% від загальної кількості) на низькому рівні, що різко контр-
астує з середнім значенням. Низький рівень розвитку оперативної пам’яті частіше 
спостерігався у дівчаток (20% від загальної кількості), а серед показників середнього 
і високого розподіл між дівчатками і хлопчиками більш рівномірний.

Наступним етапом дослідження стало порівняння розвитку різновидів опе-
ративної пам’яті (зорової та слухової) в учнів згідно загальноприйнятим методиками 
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[2; 3]. Дані методики не служать для визначення кількісного рівня розвитку зорової і 
слухової пам’яті, а лише дозволяють порівняти їх з середніми значеннями в класах.

При дослідженні розвитку зорової оперативної пам’яті в учнів 6 класів по-
казники вище і нижче середнього значення мають 40% і 60% респондентів. Серед 
учнів 6 класів розподіл за рівнем розвитку слухової оперативної пам’яті відбувся так: 
45% мають значення вище середнього, а 55% нижче середнього. В учнів 7 класу роз-
поділ за тими ж параметрами (вище/нижче середнього значення) відбувся у співвід-
ношенні 65% – вище середнього, до 35% – нижче середнього значення.

За результатами експерименту при дослідженні слухової оперативної пам’яті 
в 7 класах було отримано наступні показники: у 55% учнів значення було вище серед-
нього рівня, а в 45% – нижче середнього рівня.

Аналізуючи отримані дані досліджень у 6-7 класах, можна стверджувати, що 
оперативна пам’ять в усіх дітей відрізняється: у частини респондентів переважає слу-
хова, а в інших зорова. Щодо розподілу розвитку зорової та слухової оперативної 
пам’яті, то серед підлітків значення вище середнього мають 52,5% (зорова) і 47,5% 
(слухова), тобто слухова оперативна пам’ять розвинена трохи краще ніж зорова.

Результати тестування зорової оперативної пам’яті показали, що у 6  класі 
вище середнього значення мають лише 40% дітей. У 7 класі цей показник збільшу-
ється до 60%.

Аналізуючи дані дослідження слухової оперативної пам’яті встановили, що 
рівень її розвитку серед учнів 6 класу становить 45% вище середнього. У 7 класі цей 
показник становить 55%. Такі результати свідчать про певну стабільність розвитку 
слухової оперативної пам’яті.

Отже, за результатами дослідження в учнів 6 класу середнє значення опера-
тивної зорової пам’яті майже на однаковому рівні і трохи менша за середнє значення 
усіх досліджуваних (2,81). Серед учнів 7 класу кращий показник, який на 0,97 біль-
ший від середнього значення в усіх респондентів (2,81).

Дані по оперативній слуховій пам’яті в учнів 7 класу на однаковому рівні і 
лише трішки менші загального середнього значення (3,66). При дослідженні даного 
показника в учнів 6 класу ці результати, отримані при тестуванні, були нижчими від 
середнього значення.

Середні значення оперативної слухової пам’яті в підлітків більші, ніж серед-
ні значення оперативної зорової (відповідно 3,66:2,81), при чому дівчатка в обох ви-
дах показали вищі результати.

Отже, можна стверджувати, що зорова оперативна пам’ять у підлітків роз-
вивається, слухова оперативна – стабільна. Причому у всіх дослідженнях спостері-
гається цікава закономірність: у дівчаток (45% від загальної кількості респондентів, 
що мають високі результати) і зорова, і слухова оперативна пам’ять розвинена краще 
ніж у хлопчиків.

Як свідчать дослідження, процеси пам’яті у підлітків ще не достатньо сфор-
мовані. Однак вони починають виявляти усвідомлений інтерес до способів поліп-
шення запам’ятовування, збереження і відтворення інформації. Запам’ятовування 
полягає у введенні інформації в пам’ять. У підлітковому віці все більшу роль відіграє 
опосередковане запам’ятовування через слово, яке сприяє фіксуванню в пам’яті біль-
шої кількості абстрактного матеріалу.
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Результати дослідження можуть використовуватися педагогами з метою 
оптимізації та підвищення ефективності навчально-виховного процесу у загально-
освітніх навчальних закладах.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В статье дан анализ роли Международного молодежного творческого эколо-
гического проекта «ЭКО» как просветительского фактора в достижении высокого 
качества экологической культуры – культуры устойчивого развития.

Ключевые слова: экологический проект, экологическое просвещение, меж-
дународная эколого-просветительская деятельность, культура устойчивого разви-
тия, ноосферная культура, энвайронментальное образование.
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Цель исследования: анализ роли Международного молодежного творческого 
экологического проекта «ЭКО» как просветительского фактора в достижении высо-
кого качества экологической культуры – культуры устойчивого развития.

Объект: проблемы экологического просвещения.
Предмет: деятельность Международного молодежного творческого экологи-

ческого проекта «ЭКО» (далее: экологический проект «ЭКО»).
Гипотеза исследования состоит в том, что достижение высокого качества 

экологической культуры (культуры устойчивого развития, ноосферной культуры) 
достижимо в результате участия молодежи в экологическом проекте «ЭКО».

На современном этапе развития цивилизации продолжают усугубляться 
противоречия между материальным производством и ограниченными ресурсово-
спроизводящими и жизнеобеспечивающими возможностями биосферы. Нерацио-
нальное и экстенсивное использование природных ресурсов, техногенное нарушение 
биогеохимического круговорота веществ, загрязнение компонентов окружающей 
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природной среды ставят под сомнение благополучное существование будущих по-
колений. Большую роль в возникновении экологических проблем играют: устарев-
шие технологии, изношенное оборудование, отсутствие экологически безопасной 
деятельности, низкий уровень экологической культуры и экологически профессио-
нальная неподготовленность работников, удорожание экологической продукции по 
сравнению с неэкологической. [12] Человечество вспоминает об «экологии» только 
в экстренной ситуации (утечка, взрыв, сброс, авария и т.п.), что отражает поверх-
ностное отношение к проблеме не только отдельных людей, но и всего общества. И 
как следствие эксплуатации природных ресурсов – ухудшение качества окружающей 
среды, снижение качества жизни населения, рост профессиональных заболеваний и 
ослабление здоровья населения [11]

Преодоление противоречий между человечеством и его основным источ-
ником существования  – природой  – возможно при условии осознания каждым 
человеком последствий его деятельности, а также ведения научно обоснованных 
экологических действий, способствующих рациональному природопользованию и 
устойчивому развитию. Таким образом, в условиях глобального экологического кри-
зиса возникла необходимость в непрерывном экологическом образовании, основная 
цель которого состоит в формировании нового типа отношения к природе на основе 
высокой экологической культуры. [6, 7] Речь идет о новом типе отношения к природе 
именно в связи с потребительским этапом техногенного развития, сопровождаемым 
повсеместно глубокой пропастью между словом и практическими шагами в экологи-
ческой деятельности. [8]

Человеческое равнодушие при негуманном отношении окружающих к при-
роде вызвано недооценкой ее фундаментальной ценности как среды обитания.

Несформированность экологических потребностей, отсутствие ценностных 
приоритетов экологического воспитания связано с нарушением целостной системы 
экологического воспитания начиная с 1990-х годов. В этой связи особую актуальность 
получает проблема совершенствования экологического просвещения и образования 
как условия формирования экологической культуры – культуры устойчивого разви-
тия, ноосферной культуры. [10, 12, 13]

Среди индикаторов в области энвайронментального образования можно 
обозначить следующие: 1) соотнесенность целей, а, следовательно, и образователь-
ных результатов, с ценностями общества XXI века; 2) ориентация содержания об-
разования на такие надпредметные метапонятия, как качество человека, качество 
окружающей среды, качество жизни; 3) переход на здоровьесберегающие образо-
вательные технологии; 4) доминирование в технологическом поле экологического 
образования интерактивных технологий, технологий проектирования и прогно-
зирования, технологий игрового моделирования, мониторинговых технологий; 5) 
инновационная диагностика образовательных результатов по параметрам совер-
шенствования личности человека. В европейском образовательном пространстве 
экологическая’ культура рассматривается как необходимое условие выхода из гло-
бального экологического кризиса [9].

Коренные изменения сознания молодежи, в свою очередь, позволят сформи-
ровать экологические потребности, что выдвигает серьезные задачи перед системой 
образования, направленные на: 1) разработку теоретико-методологических осно-
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ваний экологического образования; 2) внедрение в учебную программу корректив, 
способствующих экологизации дисциплин профильного блока; 3) методическое обе-
спечение эколого-ориентированного образовательного процесса; 4) поиск инноваци-
онных форм и методов экологического обучения и воспитания. [1]

Одной из основных составляющих эколого-просветительской деятельности 
является реализация экологического проекта «ЭКО» с 2002 г. [2] С 2009 г. данный вид 
деятельности приобрел международное значение. [3]

Основные признаки экологического проекта «ЭКО» [4]:
Метод или вид деятельности в проекте: творческий, практико-

ориентированный (прикладной).
Функции проекта: многофункциональный, просветительский, образова-

тельный, практический, информационный, исследовательский.
Предметно-содержательная область: экологический мегапроект, включаю-

щий различные взаимосвязанные конкурсы и выставки, объединенные общей це-
лью, ресурсами и сроками исполнения.

Характер координации проекта: открытый, координация непосредственная, 
координатор проекта участвует в проекте в собственной функции, направляет рабо-
ту его участников, организует отдельные этапы проекта и деятельность участников.

Характер контактов: с 2002  г.  – межвузовский, и далее  – региональный, с 
2009 г. – международный.

Количество участников проекта: 2002  г.  – 12  чел., а на 5  июня 2015  г.  – 
2236 чел. В целом в экологическом проекте «ЭКО» только в 2014 г. приняли участие: 
в конкурсах-выставках 1203  участника, в том числе 1020  – из России, 3  – Индии, 
1 – Малайзии, 42 – Украины, 65 – Казахстана, 33 – Узбекистана, 28 – Беларуси, 9 – 
Молдавии, 2  – из Киргизии; в работе круглого стола и экологических секций двух 
конференций Международного и Всероссийского уровня – 106 участников. В 2015 г. во 
всех мероприятиях экологического проекта «ЭКО» приняли участие: 2006 чел. – из 
России, 1 – Пакистана, 1 – Румынии, 1 – Малайзии, 12 – Украины, 109 – Казахстана, 
74 – Узбекистана, 31 – Беларуси, 1 – Молдавии, 2 – из Киргизии (рис. 1).

Рисунок 1. Количество участников Международного молодежного творческого 
экологического проекта «ЭКО» в 2014 и 2015 гг.
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Продолжительность проекта: долгосрочный (с 2002 г. с планами на перспективу).
Категории участников: I возрастная категория  – студенты, II  – школьники 

9-11 классов, III – школьники 5-8 классов, IY – школьники 1-4 классов, Y – дошкольники.
В ходе реализации мероприятий проекта налажено взаимодействие с орга-

низациями и учреждениями, участвующими в процессе экологического образования 
и воспитания:

• из многих городов и районов России;
• ближнего зарубежья: Беларусь (г.Горки, г. Могилев, г.Минск, г.Свислочь), 

Молдова (г.Кишинев, г.Флорешты, г. Бендеры), Казахстан (г. Алматы; г. Жезказ-
ган, г.Павлодар, г.Петропавловск, г.Костанай, г. Кокшетау, п.Шиели), Киргизия 
(г.Токмок), Узбекистан (г.Ташкент; Сирдаринский обл, район Околтин; Бухаринский 
обл, район Гиждуван), Украина (г.Винница, г.Киев, г.Константиновка Донецкой обл., 
г.Краматорск, г.Кривой рог Днепропетровской обл., г.Луганск, г.Николаев);

• дальнего зарубежья: India, Indore, CEPT University India; India, New Delhi, 
Delhi Technological University; India, Siliguri, Don Bosco school; Малазия, Kuantan, 
Malaysia, Sultan Abu Bakar High School of Kuantan; Malaysia, Klang, Multimedia 
University, Cyberjaya; Pakistan, Karachi, NED University of Engineering and Technology; 
Romania, Botosani, University of Art “George Enescu”, Iasi, Romania.

Информирование населения осуществляется в печатном и электронном 
форматах через размещение информации в СМИ, на сайтах и в блоге Гончаровой 
Оксаны Владимировны, через распространение сборников творческих материалов 
участников [4].

Итоги реализации экологического проекта «ЭКО» на протяжении 14 лет:
Необходимость совершенствования системы экологического образования и 

просвещения, информированности населения и повышения экологической культу-
ры молодежи возможны благодаря участию в «ЭКО», что подтверждает выдвинутую 
гипотезу. Повышению экологической культуры способствуют мероприятия эколо-
гического проекта: организации конкурсов-выставок творческих работ и научно-
исследовательских проектов, проведение экологических секций научно-практических 
конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и т.п.

Формирование экологической культуры базируется на осознании экологических 
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях, формирует экологическое 
миропонимание, вырабатывает нравственно-эстетический подход к биосфере  – среде 
существования и жизнедеятельности. [13] Участие детей и молодежи в экологическом 
проекте «ЭКО» – это один из стартовых шагов по развитию экологической культуры и 
активизации творческой и познавательной деятельности населения. [5]

Экологическое просвещение, образование и воспитание граждан начинается 
с детства. Эта работа организована в «ЭКО» путем вовлечения участников разных 
возрастных категорий от 5 до 25 лет.

Налажено взаимодействие с организациями и учреждениями из других го-
родов России, ближнего и дальнего зарубежья, участвующими в процессе энвайрон-
ментального образования и духовно-нравственного воспитания.

Важнейшим средством воспитания личности является в том числе и вос-
питание в семье. [8] Исходя из этого «ЭКО» привлекает не только образовательные 
учреждения, но и семьи как важнейшее звено связей и отношений.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТУ ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА

Аннотация. Предложенный способ переработки костных отходов мясопере-
рабатывающих предприятий на корм для животных существенно отличается от тех, 
что есть на производстве. Минеральный концентрат изготовленный таким способом 
представляет собой концентрированный источник кальция и фосфора. Для изучения 
химического состава и степени варьирования показателей содержания кальция и фос-
фора, были проведены испытания образцов отобранных от семнадцати опытных пар-
тий минерального концентрата. Лабораторные исследования показали, что более 70% 
из проанализированных образцов содержали кальций в диапазоне 380 – 420 г/кг и фосфор 
в диапазоне 120 – 163 г/кг. Установлено, что в минеральном концентрате среднее содер-
жание кальция составляет 39,6%, а фосфора 14,5%. Результаты сравнительных иссле-
дований свидетельствуют о высшей растворимости фосфора в 2% лимонной кислоте 
у минерального концентрата по сравнении с трикальцийфосфатом.

Ключевые слова: Кальций, минеральный концентрат, сельскохозяйствен-
ные животные, трикальцийфосфат, фосфор

THE MINERAL CONCENTRATE AS AN ALTERNATIVE SOURCE  
OF TRICALCIUM PHOSPHATE OF CALCIUM AND PHOSPHORUS

Abstract. The proposed method of processing bone waste meat processing enterprises in ani-
mal feed is significantly different from those that are in production. Mineral concentrate produced in 
this manner is a concentrated source of calcium and phosphorus. To study the chemical composition 
and the degree of variation of parameters of calcium and phosphorus were tested samples collected 
from seventeen parties made mineral concentrate. Laboratory studies have shown that more than 70% 
of the analyzed samples contain calcium in the range of 380 – 420 g / kg and phosphorus in the range of 
120 – 163 g / kg. It was established that the average mineral content of the concentrate is 39.6% calcium 
and 14.5% phosphorus. Comparative studies indicate higher solubility of phosphorus in 2% citric acid 
in a mineral concentrate when compared with tricalcium phosphate.

Key words: Calcium, farm animals, mineral concentrate, phosphorus, tricalcium 
phosphate

ВВЕДЕНИЕ
Современной науке хорошо известно, что наиболее существенными фактора-

ми минерального питания животных есть два главных элемента – кальций и фосфор. 
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Источниками кальция для животных могут быть объемные корма и многочисленные 
природные ископаемые минералы, распространены во многих регионах страны.

Обеспечение животных фосфором было и остается наиболее сложной про-
блемой. Это связано с тем, что ископаемых источников этого макроэлемента нет. 
В объемистых кормах фосфора мало. Например, в сене его концентрация ниже, чем 
кальция в 5–9 раз [2].

В концентрированных кормах фосфора относительно много. Но его усвоение 
из этих кормов не превышает 12–15% от исходного количества, что и обусловливает 
его колоссальный дефицит. Как правило более 90% фосфора концентратов связано 
в специфические органические соли – фитаты [3]. Собственных ферментов, разру-
шающих эти соли в организме животных и птиц нет. И только у взрослых жвачных 
микроорганизмы рубца способны высвобождать фосфор из фитиновых соединений, 
делая его весьма доступным для животных. Современное интенсивное свиноводство 
и птицеводство уже немыслимо без использования синтетических фосфорных доба-
вок. В мировой практике широко применяют моно-, ди-, трикальцийфосфат.

Материал и методы
Цель исследования – изучить химический состав новой кальций-фосфорной 

добавки – минерального концентрата и провести его сравнительные исследования с 
трикальцийфосфом.

Трикальцийфосфат – минеральная добавка, которая производится из апати-
тового концентрата и фосфорной кислоты с добавлением гидроксида натрия. Фор-
мула апатита Ca5 [CO3] [PO4] 3 (F, Cl, OH, В). Его химический состав (%): CaO  – 
55,38; P2O5 – 42,06; F – 1,25; Cl – 2,33; Н2О – 0,56. В соответствии с этим различаются: 
фторапатит – фтор-содержащий; хлорапатит – хлорсодержащий; гидроксилапатит – 
ОН-содержащий. В природе преобладают апатиты, содержащие фтор (фторапатиты). 
Кальций апатитов иногда замещается стронцием, количество которого доходит до 
11%, а также редкоземельными элементами [1].

Минеральный концентрат является альтернативной трикальцийфосфату 
кальций-фосфорной добавкой изготовленной специальным способом из костной 
ткани сельскохозяйственных животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Разработанный способ получения минерального концентрата из отходов мя-

соперерабатывающих предприятий существенно отличается от того, что есть на произ-
водстве. Полученное кормовой средство фактически является стерильным так как из-
готавливается при высоких температурах не теряя при этом своих полезных свойств.

При определенных параметрах температуры и экспозиции было изготовлено 
семнадцать опытных партий минерального концентрата. С которых были сформи-
рованы средние пробы образцов и проведены исследования на содержание кальция, 
фосфора и микроэлементов.

На рисунке 1 представлены результаты статистической обработки содержа-
ния кальция в отобранных образцах семнадцати партий минерального концентрата.

Гистограмма нормального распределения показывает, что более 29% образ-
цов минерального концентрата содержали кальций в количестве 390 – 400 г/кг. Около 
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23,5% образцов имели содержание кальция от 400 до 407 г/кг, 17,6% – 382 –389 г/кг и 
11,8% – 415 – 418 г/кг. Из проанализированных образцов минерального концентрата 
6% содержали менее 370 г/кг кальция и такое же количество более 420 г/кг.

Нормальное распределение содержания кальция в минеральном концентра-
те указывает на то, что более 70% проанализированных образцов содержали кальций 
в диапазоне 380 – 420 г/кг.

Рис. 1. Диапазон содержания кальция в опытных партиях минерального концентрата, г/кг

Рис. 2. Диапазон содержания фосфора опытных партиях минерального концентрата, %
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Рис. 3. Сравнительная оценка минерального концентрата с трикальцийфосфатом

Рис. 4. Содержание макро- и микроэлементов в минеральном концентрате  Выяснено, 
что в минеральном концентрате из определенных биогенных элементов больше всего 
содержалось макроэлементов. Так кальций составлял более 70%, фосфор почти 25% и 
магний более 3%. С микроэлементов железо составляло 0,08%, цинк 0,03%, марганец 
0,007% и медь 0,002%.
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Данные анализа опытных партий минерального концентрата свидетельству-
ют о том что, по содержанию кальция он не уступает трикальцийфосфату, а даже 
превосходит его.

Также нами был проанализирован минеральный концентрат на содержание 
фосфора, результаты которого представлены на рисунке 2 в виде гистограммы нор-
мального распределения.

Анализ гистограммы нормального распределения показывает, что более 35% 
образцов минерального концентрата содержали фосфор в количестве 135-150 г/кг. 
Остальные образцы распределились следующим образом: 23,5% образца содержат 
153 -163 г/кг фосфора, 11,8% – 120-128 г/кг и 11,8% – 173-184 г/кг. У 17,6% образцов 
минерального концентрата содержание фосфора было менее 103 г/кг и у 11,8% боль-
ше 173 г/кг.

Из проанализированного распределение содержания фосфора в образцах 
минерального концентрата видно, что более 70% образцов отобранных от произве-
денных партий минерального концентрата имели содержание фосфора в диапазоне 
120-163 г/кг.

Сравнивая минеральный концентрат с трикальцийфосфатом (рис. 3) следу-
ет отметить, что по содержанию кальция последний уступает. Трикальцийфосфат 
имеет несколько более высокое содержание общего фосфора, однако растворимость 
фосфора минерального концентрата в 2% лимонной кислоте выше, что свидетель-
ствует о его лучшей доступности для желудочно-кишечного тракта животных.

Во время проведения лабораторных исследований образцов минерального 
концентрата на содержание кальция и фосфора также было определено концентра-
цию в нем и других макро- и микроэлементов (рис. 4).

Выводы
Минеральный концентрат содержит в своем составе 39,6% кальция и 14,5% 

фосфора, который имеет высокую растворимость и может конкурировать по доступ-
ности с фосфором трикальцийфосфата.

Преимуществом минерального концентрата как альтернативной трикаль-
цийфосфату минеральной добавки является то, что в его составе находятся еще и 
микроэлементы органического происхождения.
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Introduction. An analysis of the current state of poultry meat indicates that in re-
cent years in many countries there is a tendency to increase production volume in the goose 
meat at industrial complexes, farms and private sectors.

In a number of European countries programs for the accelerated development of the 
industry of goose – breeding have adopted. Great interest in goose-breeding is explained, on 
the one hand, economic and biological characteristics of this type of bird (a relatively short 
growing period, high energy growth, low cost of feed per unit of production, a high yield of 
edible parts of the carcass, high nutritional value of meat and its taste) and on the other ‒ the 
desire of manufacturers to expand the range of dietary poultry meat market.

Among the many elements of the technological process, which ensure high produc-
tivity and maximum poultry development of its genetic potential, the leading role belongs to 
the full-feeding. World experience in the poultry industry shows that poultry feeding with 
high-grade mixed fodders is the most rational way to provide it with all vital substances. 
Therefore the problem of improving the quality and biological value of feed remains today 
one of the actual in the poultry industry [1].

Modern fodder for poultry cannot be imagined without the addition of trace ele-
ments. Native and foreign experience decisively proves that the poultry providing with opti-
mum amount of trace elements can improve not only the body’s metabolism, but to ensure 
the normal functioning of the immune system and increase the productive quality, but also 
to reduce the loss of production [2].

In recent years, it was intensified the research in the development and experimental 
substantiation of optimal doses of the introduction of the mixed feed of rare trace elements 
which had not been normalized, but have proven to have a significant positive influence on 
the poultry organism. Germanium belongs to these new elements and connections which 
attract the attention of scientists and experts in the field of poultry – breeding.

Germanium ‒ slightly toxic element with a wide spectrum of biological actions. Ac-
cording to numerous searches performed on laboratory animals and human clinical trials, it 
was found that germanium connections demonstrate anti-tumor, anti-inflammatory, hepatic 
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protective, analgesic, antioxidant, hypertensive, anti-viral, anti-fungal, anti-bacterial, radio 
protective, fungicidal, detoxifying and neuron tropic action. Several germanium connections 
demonstrate defined interferon-inducing, and immune modulating activity [3, 4, 5, 6, 7].

The analysis and generalization of scientific data of literature search led to the con-
clusion that until now it was not done the complex search on the setting of the introduction 
of differentiated standards of germanium into fodder for different species and ages of poul-
try, including geese.

In this context, the aim of our research was to determine the optimal dose of the in-
troduction of germanium into fodder for geese raised for meat, which would correspond to 
the physiological needs of the organism and would help to improve the efficiency of young 
growth and product quality.

Material and methods. Experimental searches were carried out on geese of Danish 
Legart breed. Feeding of young geese during the growing period (70 days) was carried out 
with dry complete fodder according to the existing rules. It was additionally introduced ger-
manium in an amount of mg/kg: the second group ‒ 0,15; third and fourth ‒ 0,20; 0,25 into 
the fodder for the poultry from experienced groups. Goslings from the first control group 
were not received the addition of germanium.

Goslings grown on deep underlay, with free access to food and water. Technologi-
cal parameters of the stocking density, climate and lighting in all groups were similar and 
consistent with existing standards for young geese.

Results and discussion. The results obtained in the scientific and business experi-
ence are listed in table 1.

Analysis of the results shows that all doses of germanium introduced into the fod-
der, contributed to raising the living mass of goslings at the end of the growing period. The 
highest figure was at young third experimental group (4312,8 g). The difference compared 
to the control group was 2,3 % and was statistically significant (P <0,05). Goslings of the 
second and the fourth test groups somewhat were inferior by living mass of their peers in 
the third experimental group, but they exceeded the young animals in the control group by 
1,3 and 1,6 %, respectively.

Since the growth rate of young animals in groups are unequal, then the indices of 
absolute income were different and, accordingly, were: 4115,6 g; 4171,3; 4214,3 and 4186,5 g.
Table 1 
Basic zootechnical indicators of geese growing for meat (n = 100)

Indicator 1 control 2 experimental 3 experimental 4 experimental

Live Weight (g) in age:
daily 70-day

98,5±1,98
4214,1±22,42

99,0±1,63
4270,3±26,75

98,5±1,67
4312,8±30,86*

99,0±1,94
4285,5±28,31

Absolute growth, g 4115,6 4171,3 4214,3 4186,5
Average daily gain, g 58,8 59,6 60,2 59,8
Relative increase, % 190,8 190,9 191,1 191,0
Save, % 93,0 97,0 96,0 95,0
The cost of feed per  
1 kg of weight gain, kg

3,94 3,88 3,84 3,87

Indicator EPEP 142,1 152,5 154,0 150,3
Note – significant difference between control and experimental groups: * – Р<0,05.
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During the period of goslings growing, the average daily gain of the control group 
was 58,8  g, while the young animals from the experimental group was higher by 1,4 % 
(0,8 g); 2,4 % (1,4 g) and 1,7,% (1,0 g).

An analogical tendency is observed in the relative growth rate of the poultry in 
experienced groups. Thus, the relative rate of weight gain in goslings from the second ex-
perimental group was by 0,1 %, the third – by 0,3 % and the fourth in the 0,2 % was higher 
than in the control group of poultry (190,8 %).

It should be noted, and the positive fact that the enrichment of fodder with germa-
nium favored the increase of the goslings safety form of the experimental groups compared 
with the control group, respectively, 4,0 %, 3,0 and 2,0 %. The safety of the young (less fallen 
and culled) in the control group was 93,0 %. Reasons for the disposal of the flock of goslings 
from control and experimental groups during the growing period were very different, but 
they are not dependent on the characteristics of feeding.

The effectiveness of the use of feed directly dependent on the value of the abso-
lute growth of the poultry. Higher absolute growth of goslings of experimental groups with 
almost the same amount of fodder caused a better feed conversion ratio. Thus, the cost of 
fodder per unit of live weight gain in goslings of the second experimental group decreased by 
1,5 %, the third ‒ by 2,5 and the fourth – by 1,8 %, compared with young from control group, 
where the same indicator was 3,94 kg.

In order to compare the productive qualities of goslings, separately for each group 
it was determined by the European Indicators of Production Efficiency (EIPE). Calcula-
tions showed that the poultry that were received supplements of germanium into fodder, 
compared favorably with its peers in the control group on this indicator. Thus, the value 
of EIPE in the second test group was 152,5 units., in the third – 154,0 and in the fourth ‒ 
150,3 units., which is on 10,4 units., 11,9 and 8,2 units. correspondingly greater than in the 
control group.

Conclusions. All studied doses of introducing germanium into animal fodder con-
tributed to raising the energy of goslings growth, their viability and reduce the cost of fodder 
per unit of live weight gain, but their effectiveness is proved to be different. The best produc-
tive qualities were observed in poultry fed with fodder enriched with germanium at the rate 
of 0,2 mg/kg.
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Удосконалення виховного потенціалу уроків музики, поглиблення їх впливу 
на розвиток особистості учнів в значній мірі зумовлене підготовкою педагогічних ка-
дрів. У зв’язку з цим, зростає значення дослідження проблеми сприймання музики, 
що представляється досить важливою в процесі професійної підготовки майбутньо-
го вчителя.

У дослідженнях психології сприймання мистецтва (В.В.Медушевський, 
О.Г.Костюк, Є.В.Назайкінський, С.І.Науменко, В.І.Петрушин та ін.) сприймання роз-
глядається як багаторівнева структура, де кожний більш високий рівень вбирає в себе 
попередній, що знімається і переходить у внутрішній план дій високого рівня [3].

Музичне сприймання розглядається сучасними науковцями як активна ді-
яльність суб’єкта, що спрямована на вирішення певної задачі  – створення образу, 
адекватного явищу, котре сприймається. У “багатошаровій” структурі цієї діяльності 
взаємодіють результати перцептивних та інтелектуальних актів. Почуттєве відобра-
ження твору, як важлива, але не єдина ступінь сприймання, виявляється поєднаним 
із пізнанням об’єктивних характеристик музичного явища і виступає своєрідним но-
сієм уявлень людини про твір, що сприймається, і знань про нього.

Таке усвідомлене сприймання, що є результатом не тільки почуттєвого піз-
нання, але й осмислення твору, визначається як розуміння музики [5, 119]. Отже, 
можливо вважати, що сприймання є одним із видів художньо-пізнавальної діяльнос-
ті, а розуміння твору – його найважливішим компонентом.

Педагогічні дослідження з проблеми навчання розумінню музики 
(Г.М.Падалка, О.Я.Ростовський, О.П.Рудницька, О.П.Щолокова та ін.), спираються 
на двоступінчасту структуру процесу осягнення творів. На першому ступені перед-
бачається безпосереднє емоційне сприймання твору, на другому – детальний аналі-
тичний розбір із залученням культурологічних, соціально-історичних й інших даних, 
що пов’язані з епохою, автором твору. В результаті, емоційно-образні уявлення, які 
отримані на першому ступені осягнення, та об’єктивні дані, отримані на другому, 
водночас із соціально-історичними відомостями про створення й побутування тво-
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ру, дають цілісне художньо-образне уявлення, що адекватне авторському задуму [5].
З метою управління означеними процесами у навчанні розумінню музики 

на першому ступені осягнення (емоційно-образне сприймання) використовуються 
педагогічні засоби і методи опосередкованого впливу – через актуалізацію життєвого і 
художнього досвіду, створення художнього фонду, використання методів порівняння 
і співставлення цілісних образів в музиці й інших видах мистецтва, методу наведення 
тощо. На другому ступені (аналітичний розбір) використовуються методи, що 
стимулюють дослідницьку діяльність: методи, які пов’язані з формуванням 
умінь здійснення власне аналізу; методи, котрі стимулюють актуалізацію знань й 
пізнавальний інтерес тощо [3].

Проблема розуміння музичного твору має різнобічні аспекти, зокрема при 
розгляді питань підвищення ефективності розуміння музики у зв’язку із формуванням 
у студентів навичок аналізу та інтерпретації змістовної структури твору. На думку 
вчених, головна сутність розуміння складається із взаємодії суб’єкту та об’єкту, що 
в результаті передбачає визначення змістовного значення художнього твору та його 
переведення у “внутрішній план”, тобто відображення в свідомості особистості.

Відмічається, що розуміння передбачає складну роботу із виділення 
основних точок, “смислових позначок”. Ця робота проходить комбіновано, із 
залученням розгорнутого аналізу та синтезу, а також контекстних здогадок, що 
робляться як висновок із розуміння окремих елементів отриманої інформації. Цим 
підкреслюються своєрідність суб’єктивного смислу твору та його індивідуальні 
особливості у порівнянні із об’єктивно даним явищем мистецтва [3, 86].

Розуміння являє собою складний вид аналітико-синтетичної діяльності, що 
включає виділення основних елементів матеріалу та об’єднання їх в ціле. Формою 
активності розуміння виступає його вибірковість, а вибір спрямовує фіксацію уваги 
на окремих опорних точках. В цьому процесі, який потребує осмислення матеріалу, 
встановлення зв’язків між окремими елементами тексту, аналізу інформації з 
позицій власного досвіду та інтерпретації художнього повідомлення, можливо 
виділити дві ступені: аналіз формально-змістовної структури твору й інтерпретацію 
твору. Розмежування вказаних ступенів досить умовне, адже вони не обов’язково 
слідують одна за одною, а подекуди й накладаються. Це логічні, а не хронологічні 
етапи розуміння. Різноманіття суб’єктивних тлумачень твору не заперечує існування 
спільних моментів в системі сприймання музики [1, 144].

Інтерпретація у певних межах містить спорідненість загального враження, 
отримуваного адресатом інформації за допомогою аналізу художнього матеріалу, що 
обов’язково вимагає системи спеціальних знань суб’єкта розуміння. По суті, розу-
міння відбувається із переходом від загального (недиференційованого) сприймання 
твору до аналізу та осмислення його окремих частин, встановлення їх взаємозв’язку. 
Кожен індивід конструює власну смислову послідовність у виділенні вузлових мо-
ментів твору. Вони чимось відрізняються, але певною мірою і співпадають, адже по-
чатково поєднані одним й тим же матеріалом.

Естетична оцінка є одним із показників рівня усвідомленого сприймання, 
оскільки диференційований підхід до естетичних якостей твору завжди супроводжу-
ється почуттям переживання цінності. Естетична оцінка музичного твору в якості 
виконавського мистецтва може бути вираженою і в словесному судженні, і у вико-
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навській інтерпретації. Кожний показник має свої достоїнства та недоліки.
Виконавська інтерпретація дозволяє немовби перевести у внутрішній план 

приховані розумові операції суб’єкта, але представляє значні труднощі для встанов-
лення об’єктивних методів виміру. Логічна вербальна модель змісту твору більш чіт-
ко виявляє його повноту та глибину, адже розуміння більшою частиною описується 
і реалізується в характеристиках інтелектуального процесу. Разом з тим, сукупність 
словесних суджень дещо збіднює інформацію про музичне сприймання і не вичерпує 
всього багатства ставлень людини до музики.

В якості опосередкованих показників сприймання музики можуть бути ви-
користані також графічні зображення, малюнки, ритмічні рухи. Ця група показників 
найбільш часто застосовується в роботі з учнями молодших вікових груп. Діти, в яких 
ще не розвинутий достатній словарний запас, намагаються передати своє розуміння 
музики характером рухів, графічними лініями, кольоровими співставленнями.

Враховуючи професійну спрямованість музичної підготовки студентів, в 
оцінці рівня їх сприймання бралися до уваги знання основних музично-естетичних 
понять та уміння застосовувати їх на практиці: в словесній та виконавській інтерпре-
таціях; у визначенні педагогічних прийомів, які необхідні для роботи з учнями над 
конкретним твором. Диференціація отриманих результатів дала можливість виявити 
п’ять рівнів розуміння:

– повне, точне розуміння загального характеру і змісту твору на основі аналі-
зу окремих компонентів його структури; правильне і повне визначення педагогічних 
прийомів роботи над твором із учнями конкретної вікової групи;

– розуміння загального змісту твору із несуттєвими неточностями у виділен-
ні та аналізі окремих деталей; недостатньо обґрунтоване виділення прийомів роботи 
над твором;

– розуміння тільки загального емоційного характеру твору; невміння виді-
лити вузлові моменти в розвитку музичного образу, розкрити семантичне значення 
окремих засобів виразності; невміння підібрати відповідні прийоми та методи робо-
ти над твором;

– фрагментарне, часткове розуміння окремих компонентів структури тво-
ру, невміння дати цілісну інтерпретацію образного змісту музики; невміння виявити 
труднощі в роботі з учнями над сприйманням даного твору;

– повне нерозуміння музичного тексту (найчастіше спостерігається при 
сприйманні сучасної музики нових напрямків та невідомих до цього часу творів, 
стиль і форма котрих не вкладаються в існуючі, звичні для розуміння схеми).

В результаті експериментальної роботи було встановлено, що вирішення 
проблеми розуміння музики з точки зору лише формування естетичних і художніх 
знань, умінь та навичок не зовсім вірне. Можна досягти того, щоб студенти засвої-
ли теорію естетичного сприймання, оперували багатьма фактами в галузі музичного 
мистецтва, але якщо не буде сформована здатність до самостійного осмислення та 
творчого використання матеріалу, який вивчається, задача підготовки до сприйман-
ня і розуміння музичної творчості навряд чи може вважатися вирішеною.

Для творчої діяльності вирішальне значення має не сама по собі величезна 
кількість знань, а їх структура, психологічний тип засвоєння знань, що визначається 
типом діяльності, в процесі якої вони набувалися.
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Підхід до проблеми сприймання як творчої діяльності, що є адекватною осо-
бливостям твору, дає право виділити постановку запитань (або взагалі завдань) та 
пошук (знаходження) на них відповідей в якості можливого педагогічного прийому, 
що дозволяє досягти глибокого і повного розуміння [2, 98].

Потребу людини будь-що зрозуміти психологи зазвичай пов’язують із виник-
ненням проблемної ситуації, котра завжди містить невиявлене, приховане запитання. 
Наявність в ситуації прихованого запитання обумовлює найважливішу її властивість – 
новизну. Виявлення і постановка ряду запитань немов перетворює проблемну ситуа-
цію в завдання, для вирішення якого необхідно знайти відповіді на дані питання.

Завдання, що виникають при сприйманні музичного твору, не є задачами у 
звичайному розумінні. В чому міститься процес осмислення і виконання цих завдань?

Стикаючись із будь-яким протиріччям у музичному явищі, з чимось незро-
зумілим або тяжко пояснювальним, студенти починають аналізувати твір, виділяти 
в ньому окремі елементи, зіставляти їх, встановлювати зв’язки між ними, робити ви-
сновки, тобто немов відповідати на непоставлені приховані запитання. Успіх пошуків 
відповіді на завдання загального характеру в цьому випадку залежить від виявлення 
та постановки для себе прихованих запитань.

Таким чином, вирішення завдань, котрими є аналіз та інтерпретація твору, 
включає в себе усвідомлення запитань, виділення даних для відповіді на них, вибір 
альтернатив і, на цих засадах, виявлення “прихованих” проблем [5,134]. Вирішенням 
завдання є аргументоване оперування даними і результатами дій для отримання від-
повіді на поставлені запитання.

Прийом постановки запитань надає можливості формувати у студентів спо-
соби роботи над твором як на навчальних заняттях, так і в процесі самостійної ро-
боти. Вона є необхідною складовою сучасної кредитно-модульної системи навчання, 
і передбачає використання різних форм поєднання індивідуальних, групових та ко-
лективних занять. Студенти мають можливість задавати питання собі і своїм товари-
шам, складати індивідуальні і колективні відповіді на ці запитання в процесі роботи 
над твором.

Даний прийом може мати 3 різновиди: викладач задає студенту ряд питань 
після ознайомлення з твором, а студент відповідає на них; викладач попередньо до 
початку сприймання твору пропонує студенту запитання, а студент шукає на них 
відповіді в ході аналізу й інтерпретації музики; студент самостійно формулює запи-
тання і намагається знайти на них відповіді. Останній варіант педагогічного прийому 
постановки запитань є особливо важливим як акт самостійного осмислення твору.

Здійснюючи педагогічне керівництво формуванням сприймання музики, 
необхідно перш за все виявити вихідний рівень знань студентів. З цією метою реко-
мендується запропонувати студентам вирішити ряд завдань. В той же час, як свід-
чить перевірка, студенти в більшості не здатні впоратися із завданням, не виявляють 
очікуваного ходу роздумів.

На основі структури діяльності в процесі формування музичного сприйман-
ня студентів можливо виділити 5 етапів навчальної роботи [6].

На першому, постановочному, з метою підвищення ефективності навчання, 
роз’яснюється сутність завдання. Викладач доступно пояснює, що необхідно зроби-
ти, тобто дає загальний план дії, пропонує спосіб діяльності.
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На другому, орієнтовному, викладач показує, як контролювати свої дії, ви-
правляти допущені помилки, обґрунтовувати прийняті рішення, прогнозувати мож-
ливі результати тощо.

На третьому, проектно-пізнавальному, студенти включаються у самостійну 
діяльність за допомогою схеми структури діяльності. Наприклад, один студент ви-
рішує завдання, а другий контролює його за схемою. Декілька студентів вирішують 
завдання, а потім один з них усно обґрунтовує своє рішення.

На цьому етапі важливим є колективне обговорення та аналіз відповідей, 
оскільки саме нестача самостійних суджень призводить до непереконливих від-
повідей і невиконання завдань. Групове обговорення дозволяє висувати гіпотези 
аналізу та інтерпретації твору із урахуванням тих основних положень, які сформу-
льовані в схемі, надає можливості перевірити правильність обраного плану дій та 
прийнятих рішень.

Четвертий, практико-пізнавальний етап, являє собою вирішення завдань в 
ігровій ситуації, котра співпадає із змістом ситуаційної задачі.

П’ятий, практичний, може здійснюватися як самостійна робота студентів у 
процесі педагогічної практики в школі. В цьому випадку, подальше обговорення ре-
зультатів засвоєння знань, умінь та рівня сприймання музики проходить у формі пе-
дагогічної конференції, адже активне залучення до обговорення отриманих резуль-
татів сприяє формуванню у студентів грамотної професійної мови.

Використання системи завдань як одного із механізмів, що стимулюють твор-
че мислення, дозволяє студентам в ході самостійної роботи засвоїти спеціальну систе-
му знань, що необхідні для здійснення аналізу та інтерпретації музичного твору.

В художньому творі можливо виділити три основних елементи: художню 
ідею – суттєву сторону змісту; художній образ як внутрішню особливу форму худож-
ньої ідеї та образну сторону твору; художні засоби, що виражають ідею у зовнішній 
формі твору.

Таким чином, у відповідності з цими елементами, обов’язковими рівнями 
аналізу та інтерпретації твору є наступні: 

1) культурно-стильовий, який повно розкриває соціально-історичну обу-
мовленість стилю твору, його взаємозв’язок із художніми явищами культури та 
об’єктивною реальністю; 

2) структурно-мовний, що визначає досконалість цілісної структури твору, 
специфіку його виразних засобів, зв’язків та відносин між окремими елементами 
форми; 

3) ідейно-художній, який сприяє розумінню ідейно-образної концепції тво-
ру, задуму композитора і його художньому втіленню; 

4) образно-тематичний, що виявляє неповторну індивідуальність конкрет-
ного твору, його художню цінність;  

5) педагогічний, який дозволяє встановити можливі труднощі в роботі над 
твором, намітити шляхи їх подолання.
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ПОД- СЕКЦИЯ 8. Прикладное искусство.

Вакуленко О.В.
Викладач  

Черкаського державного бізнес-коледжу 
Аспірант Харківської  

державної академії дизайну і мистецтв

КОЛІРНІ ТРЕНДИ В СУЧАСНОМУ ВЕБ-ДИЗАЙНІ

Анотація. У статті проводиться огляд літератури з кольорознавства та 
основ кольору у веб-дизайні. Виявлені джерела на основі яких було досліджено останні 
тенденції і тренди в кольорі у веб-дизайні. В даній статті обговорено значення різних 
колірних схем, і надаються приклади того, як ці кольори використовуються в сучасних 
веб-сайтах (з аналізом для кожного). Проведено аналіз, як відтінок, насиченість, зна-
чення, тони впливають на те, як ми сприймаємо кольори у віртуальному середовищі 
Інтернету. В кінці статті надаються рекомендації по створенню ефективних колір-
них палітр, які можуть використовуватися у сучасних веб-сайтах. Адже, вдалий ви-
бір кольору допоможе веб-дизайнеру досягти дві основні мети: створення гармонії та 
отримання бажаного ефекту комунікації. Кожен колір викликає особливу реакцію в моз-
ку людини. Він повинен відповідати загальному «настрою» сайту, і викликати саме те 
відчуття, яке потрібно створити у випадкового відвідувача. Після визначення основно-
го кольору, рекомендується відповідна колірна палітра для гармонійного поєднання.

Ключові слова: колір, кольорова схема, колірний тренд, колірна палітра, ко-
льорознавство.

Анотация. В статье проводится обзор литературы по цветоведению и осно-
вам цвета в веб-дизайне. Выявлены источники, на основе которых были исследованы 
последние тенденции и тренды в цвете в веб-дизайне. В данной статье обсуждают-
ся значение различных цветовых схем, и предоставляются примеры того, как эти 
цвета используются в современных веб-сайтах (с анализом для каждого). Проведен 
анализ, как оттенок, насыщенность, значение, тона влияют на то, как мы воспри-
нимаем цвета в виртуальной среде Интернета. В конце статьи даются рекоменда-
ции по созданию эффективных цветовых палитр, которые могут использоваться в 
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современных веб-сайтах. Удачный выбор цвета поможет веб-дизайнеру достичь две 
основные цели: создание гармонии и получения желаемого эффекта коммуникации. 
Каждый цвет вызывает особую реакцию в мозге человека. Он должен соответство-
вать общему «настроению» сайта, и вызвать именно то чувство, которое нужно 
создать у случайного посетителя. После определения основного цвета, рекомендуется 
соответствующая цветовая палитра для гармоничного сочетания.

Ключевые слова: цвет, цветовая схема, цветовой тренд, цветовая палитра, 
цветоведение.

Vakulenko O. 
COLOR TRENDS IN WEB DESIGN. BACKGROUND. 

Literature on chromatics and color fundamentals in web design is reviewed in the ar-
ticle. The sources on the basis of which the latest color tendencies and trends in web design were 
revealed. The importance of different color schemes and the examples of these colors usage in 
modern websites (with the analysis for which of them) were discussed. The way how hue, satu-
ration, meaning and tone affect our perception of color palette in virtual Internet environment 
is analyzed. Recommendations on effective color palettes creation which can be used in modern 
websites are provided. A good choice of color will help web-designer to reach two main goals: 
to create harmony and to achieve desired effect of communication. Each color causes a special 
reaction in human brain. It should match the overall “mood” of the site and cause the feeling 
you want to excite in an occasional visitor. After the base color is determined appropriate color 
palette for harmonious combination is recommended.

Keywords: color, color scheme, color trend, color palette, cromatics.

У дизайні веб-сайтів існують тенденції, які змінюються з приходом нових 
трендів. За останні роки, починаючи з 2000  року, веб-дизайн розвивається і 
еволюціонує дуже стрімко, тому й колірні тренди змінюються досить швидко.

Веб-дизайн багатьма користувачами сприймається як візуальне оформлення 
сторінок сайту, яке впливає на його зовнішнє сприйняття. Тоді як в реальності це 
перш за все, робота над оптимальною структурою, юзабіліті, найбільш зручним 
розташуванням контенту і кольоровим рішенням внутрішнього наповнення.

В дослідженні було використано одну з найбільш вагомих праць по кольо-
рознавству є книга відомого французького вченого Ж. Агостона «Теорія кольору та 
її застосування в мистецтві і дизайні», в якій визначені кольорові характеристики 
випромінення, методи визначення кольору та основні кольорові системи. [1]. Осо-
бливий інтерес з точки зору дослідження проблеми представлена книга одного із 
засновників Баухауза І.Іттена, в якій він побудував свою теорію, інтегрувавши в 
ній знайдені раніше закономірності, модернізувавши інструмент колірного кола – 
розширив уявлення про функції додаткових кольорів і колірних контрастів [2]. На 
основі багатолітніх досліджень сприйняття кольору і форми відомого російсько-
го дослідника-експериментатора в сфері психофізіології сприйняття мистецтва 
Матюшина М.В., виявлено кольорову систему, на основі якої було проаналізовано 
останні тренди в веб-дизайні [3]. Розділи по психологі кольору та прогнозуванню 
вибору кольорової гами містяться у книзі відомих дизайнерів Тіни Саттон та Брайд 
Вілен [4]. Спільна праця Сина Адамса, Терри Ли Стоуна та Тіни Моріоки виявила, 
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що колір – це елемент, який максимально близький людині і визначає ідентифіка-
цію об’єкта аудиторією [5].

В статті від колективу сайту Awwwards наводяться візуальні приклади кольо-
рових схем і палітр сучасних трендів веб-дизайну [6]. В електронній книзі Web Design 
Book of Trends 2015-2016, яку представила команда ресурсу UXPin влітку цього року, 
зібрала найкращі зразки трендів веб-дизайну 2015 року [7].

Вибір колірної гами для проектування сторінок веб-сайту – це дуже важли-
вий крок при розробці дизайну сайту. Подальший успіх ресурсу багато в чому за-
лежить від того, наскільки правильно підібрана палітра і наскільки добре вона по-
єднується з контекстом.

В даному досліджені простежено та проаналізовано останні тенденції веб-
дизайну і було виявлено 9 трендових кольорових схем сучасних сайтів:

Одноколірні хроматичні схеми. У таких схемах використовують один хрома-
тичний колір, який поєднується з іншими мінімалістичними елементами сайту, таки-
ми, як жирний чорний шрифт і чорні кнопки. Фон взаємодіє з головним об’єктом.

Одноколірні ахроматичні схеми. Використовуються білі, чорні, сірі кольори. 
Основним кольором може бути чорний, або сірий колір і його відтінки поєднуються 
з білим.

3. Ахроматична схема з контрастом окремих елементів. Використовуються 
білі, чорні, сірі кольори та в незначній кількості яскравий хроматичний колір, напри-
клад – червоний. Сайт буде виглядати графічним, стильним з сильним контрастом.

Нейтральна схема. Використовується гама, яка була приглушена або нейтра-
лізована додаванням доповнення або чорного кольору. Приглушені, скромні тони, 
такі як кремові і сірі, утворюють спокійне тло для сучасного веб-сайту. У нейтральній 
схемі на перший план висуваються зображення та фотографії, що допомагає акцен-
тувати увагу користувача на головному.

Аналогова схема. Використовується будь-яка із послідовних гам, любі її тони 
і відтінки. В аналоговій колірній схемі використовуються два кольори, розташовані 
поруч один з одним. Зазвичай один колір використовується як домінуючий, у той час 
як інші кольори є допоміжними. Аналогова колірна схема подібна монохроматичній, 
але пропонує більше нюансів.

Контрастна схема. Поєднання контрастних кольорів створює вібрацію, жи-
вий драматичний ефект, розбурхує, підвищує життєвий тонус.. Яскраво і насичено 
виглядають королівський червоний і синій на сайті Fivefootsix, які розбавлені білими 
елементами, щоб композиція веб-сторінки не виглядала занадто яскравою.

Схема із додаткових кольорів. Застосовуються діаметрально протилежні ко-
льори спектру. Використання додаткових кольорів, створює високу контрастність у 
проектах, особливо коли для кожного використовується чистий відтінок.

Роздільно-додаткова схема кольорів. Складається з одної гами і двух гам з 
обох боків її доповнення. У ній присутні гармонійні колірні поєднання і приємні оку 
контрасти.

Третична тріадна кольорова схема. Третичною тріадою слугує одна з двох ком-
бінацій: червоно-помаранчева, жовто-зелена і синьо-фіолетова, або синьо-зелена, жовто-
помаранчева і червоно-фіолетова; в спектрі всі вони рівновіддалені. Тріадні колірні схе-
ми, створюють відчуття рівності і безпеки, через використання різних відтінків.
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Отже, вплив на формування колірних трендів мають стилі графічного дизай-
ну минулого століття, такі як мінімалізм та Міжнародний типографічний стиль, так 
як мають спільні риси. Спостерігається розділення кольорових схем на більш спокій-
ні і обмежені в кількості кольорів гами, та ті які містять в собі більш багатий спектр 
кольорів, і мають яскраве емоційне забарвлення. Колірна схема повинна відповідати 
призначенню сайту, щоб він був гармонійним.

При дослідженні сучасних веб-сайтів 2014-2015 років, було виявлено 9 трендів в ко-
льорі за групами кольорових схем, а це означає, що сучасні колірні тренди значно еволю-
ціонували за останні роки. Вони стали гармонійними і мають велику кількість від-
тінків у колірній палітрі. Все рідше використовуються яскраві та контрастні палітри. 
В другій половині 2015  року спостерігається бурхливий розвиток «матеріального» 
дизайну, який в найближчому майбутньому прийде на зміну останньому тренду – 
«пласкому» дизайну. На зміну застосуванню чистих кольорів прийдуть більш склад-
ні, приглушені кольори.
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SEKCJA 12. NAUK MEDYCZNYCH. (МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ) 
ПОД- СЕКЦИЯ 7. Клиническая медицина.

Гера О.В.
дитячий невролог, старший ординатор КЗЛОР «БСЗШІ І-ІІІ ступенів»

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ДЦП

Ключові слова: дитячий церебральний параліч(ДЦП),комплексне лікуван-
ня, рефлексотерапія, фармакотерапія, кінезотерапія, фізіотерапія, компютерна елек-
тродіагностика, параклінічна візуальна діагностика, реабілітація.

Keywords: cerebral palsy, reflexology, pharmacotherapy, kinesiotherapy, physio-
therapy, electro Computer, Visual paraclinical diagnosis, rehabilitation, paraclinical visual 
diagnostics, rehabilitation

Рефлексотерапія розглядається в авторських методиках лікування дітей з ДЦП 
як один з надважливих, в стандартизованих підходах – як другорядний елемент. Дис-
кусії проводяться щодо традиційності чи нетрадиційності методу, альтернативних ре-
гіональних підходів, інвазивності методик, але не в площині перспективи глобалізації 
медичної допомоги при хронічних захворюваннях у дітей. Доктор Чжан-Шуан-Ян (Ки-
тай, м.Пекін) шукав доведення впливу на органи людини методом рефлексотерапії ві-
зуальними методами діагностики: рентгенологічним методом, дослідженням змін ЕКГ, 
ЕЕГ. Проф.Є.Д.Тикочинська (Росія, м.С-т.Петербург) проводила клінічні і експери-
ментальні дослідження особливостей біологічної зміни крові. М.В.Усовою і ін. (Росія, 
м.Москва) проводилось дослідження в трьох напрямках: роль вегетативної нервової 
системи при голкотерапії, нейро-гуморальна регуляція фізіологічних процесів, гіпофі-
зарно – наднирникова взаємодія при подразненні. Нагромаджений досвід, матеріали 
наукових конференцій за останні 20 років показали різнорівневі підходи до вивчення 
впливу рефлексотерапії на людину і біологічні об’єкти, параклінічні обстеження, які 
засвідчують ефективність впливу, фізико-хімічний характер дії методу, електромагніт-
ний характер досліджень і змін в організмі, зміни в гормональному, метаболічному, 
водному, імунологічному статусах людини. Сьогодні рефлексотерапія охоплює більше 
20  методів впливу на людський організм. Актуальні європейські методики: фарма-
копунктура, озонопунктура, електрофорез на активні зони, дарсовальний лінійний 
масаж, фонофорез, магнітофорез, які були модні у 70-80  роках минулого сторіччя і 
прагнули витіснити рефлексотерапію як напрямок, стали новим етапом розвитку у фі-
зіотерапії і розширили вплив рефлексотерапії новими методиками, фармакопунктура 
на сучасному рівні називається блокадами і широко використовується неврологами, 
ортопедами, хірургами, анестезіологами. Рефлексотерапія розглядається як невідєм-
на базова складова реабілітаційного процесу для дітей з наслідками ДЦП. Метою цієї 
статті є показати взаємозалежність методик для комплексного лікування і реабілітації 
дітей з ДЦП, значення рефлексотерапії в загальному процесі реабілітації та її роль в 
ефективності надання медичної допомоги хронічно хворій дитині

З огляду на це, завдання дослідження  – виокремити значення рефлексо-
терапії: а) в діагностичному, б) в профілактичному, в) лікувальному, г) реабіліта-
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ційному процесі дітей із наслідками ДЦП в умовах спеціалізованого навчально-
реабілітаційного центру або спеціальної школи-інтернату. Базою дослідження стали 
учні Бориславської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату для дітей з пору-
шеннями опорно-рухової сфери. Обстеження проводились з 1993 року по 2015 рік. 
Результати реабілітації висвітлювались в щорічному звіті.

1. ДЦП  – це поліфункціональне захворювання, тому лікування і медична 
реабілітація вимагає використання комбінації різних методів: фармакотерапії, кіне-
зотерапії, фізіотерапії, рефлексотерапії для для посилення ефективності дії під час 
обмеженого терміном проведення курсу. Рефлексотерапія – це напрямок медицини 
в якому вплив на функціональні системи організму людини та органо-скерована дія 
здійснюється через подразнення екстерорецепторів, глибоких рецепторів шкіри, 
пропріорецепторів, рецепторів сухожиль, інтерорецепторів судин і передається че-
рез вегетативні провідники і центри.

2. ЗАОстанні 45 років в дослідженн і впливу рефлексотерапії на дітей з ДЦП 
накопичено наступний матеріал: проф. К.А.Семенова (Росія) в 70-х-80-х роках дове-
ла доцільність міклоелектрофорезу, фонофорезу, електроміостимуляції, магнітофо-
резу; В.А.Берсенєв (Україна) у 80-90-х роках довів ефективність фармакопунктури 
в активні точки з розтягуванням метамерних зон для зниження спастичності мязів 
тіла, кисневі блокади; проф. В.І.Казявкін (Україна ) в 90-х роках в курсі інтенсивно-
го лікування комбінував електропунктуру, апітерапію з мануальною терапією; Вой-
та (Німеччина) у 80-х роках на ранніх етапах реабілітації дітей з ДЦП комбінував 
акупресуру з кінезотерапією ; проф. К.Л.Мачерет (Україна), І.З. Самосюк (Україна), 
Д.Н.Стояновський(Україна), як метри засновники вітчизняної рефлексотерапії дове-
ли ефективність голкотерапія, моксотерапія, цуботерапія, аурікулотерапія, скальпте-
рапія з використанням параклінічних, лабораторних досліджень та практичного до-
свіду; Пак Же Ву (Корея)основоложник новітньої корейської ефективність новітньої 
корейської суджок терапія в 90-х роках довів її ефективність в лікуванні дітей з ДЦП; 
метод Скворцової – Осипенко – фармакопунктура на окремі спінальні сегменти і ін-
трасегментарні та надсегментарні структури спинного і головного мозку.

В БСЗШІ лікування дітей з ДЦП голкотерапією, фармакопунктурою (кисне-
ві, спиртові, вітамінні, з церебролізином блокади) проводилась з 1974 по 1983 роки 
неврологом к.мн. В. Грициною. З 1993 року в БСЗШІ проводилость лікування такими 
видами рефлексотерапії: голкотерапія, моксотерапія, електропунктура, лазеропунк-
тура, магнітопунктура, мікроелектрофорез, акупресура, скальптерапія, аурікулоте-
рапія, суджоктерапія, цуботерапія, металотерапія, сімятерапія, світлопунктура.

3.Місце рефлексотерапії у лікувально  – реабілітаційному процесі. При по-
ступленні дитини на профілактичному огляді заповнюється діагностична карта з 
базовими для рефлексотерапії показниками, проводиться комп’ютерна електропунк-
турна діагностика для створення комп’ютерної бази даних на дитину, виставляєть-
ся згідно МКХ інтерпретований посиндромний діагноз. Проводиться лабораторне 
і візуальне параклінічне апаратне підтвердження діагнозів. Візуальна параклінічна 
та електропунктурна діагностика виступає базовою для акупунктурного рецепту та 
вибору методик рефлексотерапевтичного впливу, а також для фармакотерапевтич-
ного рецепту, фізіотеравтичної методики. У 1993- 1998 роках додатково проводив-
ся аналіз змін температури тіла медичним дотиковим термометром по спеціальних 
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зонах та нашкірних біопотенціалів апаратом «Біон» до і після процедури. В такий 
спосіб укладається медичний реабілітаційний процес для конкретної дитини хворої 
на ДЦП. Це є фізіологічно, психосоматично, з впливом на окремі функціональні сис-
теми, планомірно,що робить лікування прогнозованим і цільовим, враховує вихідні 
показники дитини в конкретний реальний момент часу, дає можливість уникнути 
непередбачуваних, латентних проблем у здоровї дитини, оскільки електронні по-
казники активно реагують на змінні процеси в організмі і виявляють функціональ-
ні порушення. Для контролю за функціональними змінами в організмі комп’ютерна 
електропунктурна діагностика проводиться щоденно перед кожним сеансом рефлек-
сотерапії. На 3-4 сеанс ситуативно ( метропатії, депревація на процедуру)функціо-
нально нестабільні зміни зникали, що давало змогу використовувати в подальшому 
стандартизовані схеми акупунктурного рецепта для конкретної нозології, після 6-ї 
процедури спостерігаються позитивні результати симптоматичного лікування, після 
10-и процедур – позитивна динаміка синдромологічного лікування.

Щомісячний амбулаторний профілактичний огляд дитини при соматичній 
патології включав комп’ютерну електропунктурну діагностику, дані якої вносилися 
до клінічної картки дитини.

Це уможливило виокремлення фізіологічних і функціональних особливостей 
реакції дитячого організму на захворювання і відповідне планування профілактич-
них заходів, укладання фармакотерапевтичного і рефлексотерапевтичного рецептів 
на рік. Взаємоузгодженість різних медичних напрямків для досягнення однієї цілі, 
відношення до захворювання як комбінованого порушення функціональних систем, 
дало можливість зберегти стійкою функціональну стабільність організму дитини з 
ДЦП, знизити захворюваність, потребу в хірургічному, стаціонарному соматичному 
лікуванні у 2,5 рази, в епіднестабільні роки (один раз 5-7 років) в 2 рази порівняно 
з роками, коли рефлексотерапія не була включена в загальну систему реабілітації та 
проводилась ситуативно. Вона також допомогла покращити соціабельність дитини, 
працездатність під час навчання, корекційних занять, під час працетерапії та кінезо-
терапії, занять спортом, знизити рівень порушення органів чуття, уникнути знижен-
ня інтелекту й утримати стабільну психічну працездатність у дітей з когнітивними 
розладами після 14 років.

Крім того, комп’ютерна електродіагностика «Євразія» включає тестовий ма-
теріал для встановлення психотипу хворого, професійної орієнтації, що теж опосе-
редковано дає змогу цілеспрямовано використовувати психокорекційну, дефектоло-
гічну роботу.

Візуальна діагностика, скарги хворого, комп’ютерна діагностика, лабора-
торні обстеження, функціональна діагностика, пара клінічні апаратні методи ( УЗД, 
ЕЕГ, ЕКГ, ЕМГ, стандартні особливості різних форм ДЦП є базовим матеріалом для 
створення індивідуальної програми реабілітації хворого на ДЦП. Завдяки цілісному 
підходу нам удалось упереджувати побічні дії фармакотерапії, фізичних перенаван-
тажень, знизити дози психотропних препаратів для корекції поведінкових, невро-
тичних, епілептичних порушень у дітей з ДЦП, роками утримати роками позитивну 
динаміку при корекції порушень органів чуттів і мови у дітей з ДЦП.

4.Ми розглядаємо рефлексотерапію як ерготерапевтичний метод, який дає змо-
гу хворому організму економно затрачати зусилля на посиндромне лікування відповідно 
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до складеної програми. Завдяки цій особливостям рефлексотерапії інші додаткові скла-
дові реабілітації теж більш цілеспрямовано впливають на хворого та взаємопотенцюють 
свій вплив. Нами була розроблена система попередньої супровідної діагностики, доку-
ментація, функціональні проби, схеми лікування, використовувались додаткові засоби 
підсилення дії (музикотерапія, світлотерапія, озонотерапія, фітоаеротерапія), проведен-
ня рефлексотерапії в другій половині дня, з 16.00-17.00 год. Курсове лікування отримує 
10 дітей упродовж 10 днів; тривалість процедури 20-30 хвилин. Використовуються ком-
біновані методики голкотерапії: Класична китайська + Су-Джок, Класична китайська + 
Скальптерапія, Класична китайська + Аурікулотерапія, Класична китайська + Су-Джок 
+ Скальптерапія, Класична китайська + Су-Джок + Аурікулотерапія, Скальптерапія + 
Су-Джок + Аурікулотерапія. Вибір тієї чи іншої комбінації залежить від додатково про-
веденої візуальної діагностики, важкості нозології та попереднього практичного досвіду 
роботи з пацієнтом. Кожна окремо взята методика самостійно використовується лише в 
період дезадаптації, легких постстресових ситуаціях, неврозоподібних станах, локальних 
больових симптомах. Су-Джок методика є обов’язковим елементом при лікуванні дітей 
із супутніми порушеннями інтелекту, органів чуття, при підтвердженні змін у щільних 
органах неінвазивними візуальними апаратними методиками.

Зміни стану здоровя дитини оцінюються блоками після 2-го сеансу (спо-
стерігались первинні зміни),4-го сеансу ( позитивна візуальна динаміка),6-го сеан-
су (позитивна фізіологічна динаміка, яку відчуває сама дитина),10-го сеансу (візу-
альна динаміка для сторонньої людини-функціональні позитивні закріплені зміни). 
Подальше лікування визначається на основі відсотків отриманої ефективності піс-
ля курсу лікування(10 – 30- 50%). При ефективності 10% лікування продовжується 
2 рази в тиждень 1-2 міс, з повторним курсом № 10 через 40 днів від попереднього, 
при ефективності в 20% – один раз на тиждень, з повторним курсом через 40 днів, 
при ефекті 30% – курсове лікування через 40 днів.

У груп дітей з ДЦП, які отримували комбіновану медичну реабілітацію в 
БСЗШІ, окрім рухових порушень, супутньо спостерігались порушення когнітивної 
сфери, невротичні і поведінкові розлади, порушення органів чуття, вегетативної нер-
вової системи. Тому в комплексну оцінку стану здоровя було включено аналіз змін пси-
хічного статусу, емоційного характеру, порушення великої і дрібної моторики, постави, 
ходи, координації, стану вегетативної нервової системи, порушення органів чуття. Діа-
гностика включає функціональні тести, гоніометрію, електронну і класичну невроло-
гічну діагностику вегетативного статусу, тести на рівень великої та дрібної моторики за 
проф. В.І.Казявкіном, оцінка щорічних ЕЕГ, ЕКГ, ЕМГ, анкетування батьків, звіт клас-
них керівників про успішність учнів.

Етапність досліджень визначалась соціальним фактором, рівнем кваліфікації 
у вказаних методиках, матеріально-технічною базою, діагностичним обладнанням, 
хронометрією.

В 1993 – 1997 роках в основному проводилась оцінка ефективності окремих 
методик рефлексотерапії згідно стандартного рецепта, як самостійного підходу в лі-
куванні дітей з ДЦП.

На другому етапі в 1998-2002 роках проведено наступне дослідження: пер-
ший курс фармакотерапія + кінезотерапія групова, другий курс-фармакотерапія + 
кінезотерапія індивідуальна, третій курс- фармакотерапія + кінезотерапія + спорт( 
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2години в тиждень / додаткові заняття індивідуальні),четвертий курс – фармакоте-
рапія + кінезотерапія + індивідуальні фізичні навантаження (спорт, індивідуальна 
корекційна гімнастика, працетерапія).

Третій етап з 2002-2004 рік: перший курс – фармакотерапія + фізіотерапія 
(електротерапія), другий курс – фармакотерапія + фізіотерапія (лазеротерапія), тре-
тій курс – фармакотерапія + фізіотерапія (електротерапія + магнітотерапія), четвер-
тий курс – фармакотерапія + фізіотерапія термотерапія + ЕМС ).

На четвертому етапі з 2005- 2008 років лікування рефлексотерапією отриму-
вали дві групи в місяць, по 10 дітей кожна, з повторним курсом через місяць, впро-
довж пів року. Фармакотерапія в цей період проводилась в між курсовий період. 
Перший курс – класична рефлексотерапія + фізіотерапія (один метод), другий курс – 
комбінована рефлексотерапія+ фізіотерапія(один метод), третій курс- класична реф-
лексотерапія + фізіотерапія(два методи), четвертий курс- комбінована рефлексоте-
рапія+ фізіотерапія(два методи)

Пятий етап в 2008-2012 роки процедурно характеризувався такими курсами: 
перший курс – фармакотерапія + рефлексотерапія класична + кінезотерапія (групо-
ва) + фізіотерапія (одна методика), другий курс – фармакотерапія + рефлексотерапія 
комбінована + кінезотерапія (групова) + фізіотерапія (одна методика), третій курс – 
фармакотерапія + рефлексотерапія класична + кінезотерапія (індивідуальна) + фізі-
отерапія (дві методики), четвертий курс – фармакотерапія + рефлексотерапія комбі-
нована + кінезотерапія (групова) + фізіотерапія (дві методики).

З 2012 року оптимальними для лікування дітей з ДЦП залишився наступний реа-
білітаційний процес. Для дітей з ДЦП та ІІІ і ІV рівнем рухових порушень рекомендовано: 
Фармакотерапія + рефлексотерапія комбінована + кінезотерапія (індивідуальна) + фізіоте-
рапія (дві-три методики). Для дітей з ДЦП та ІІ рівнем рухових порушень рекомендовано: 
Фармакотерапія + рефлексотерапія класична / комбінована (залежно від супутньої патоло-
гії) + кінезотерапія індивідуальна / групова (залежно від супутньої патології ) + фізіотерапія 
(дві методики). Для дітей з ДЦП та і рівнем рухових порушень: Фармакотерапія + рефлек-
сотерапія класична + кінезотерапія (індивідуальна) + фізіотерапія (дві методики).

5.У результаті цих досліджень спостерігалась така динаміка.

Рис.1.Ефективність методів лікування: інфографіка
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Рис.3. Ефективність комбінації фармакотерапії і фізіотерапії: інфографіка

Рис.4. Ефективність комбінації рефлексотерапії з фізіотерапією: інфографіка.

Рис.2.Ефективність комбінованого лікування рефлексотерапії, фармакотерапії 
з кінезотерапією: інфографіка
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Висновки:
1. Для ефективного лікування методом рефлексотерапії умовах спеціалізо-

ваного реабілітаційного центру чи спеціальної школи-інтернату необхідна діагнос-
тична база;

2. Класична рефлексотерапія як самостійний метод для лікування дітей з 
ДЦП ефективна на рівні з фармакотерапією;

3. Комбіновані методи рефлексотерапії в 2-3 рази ефективніші за фармако-
терапію;

Рис.5. Ефективність різних методів рефлексотерапії: інфографіка.

Табл. 1.  
Ефективні методи рефлексотерапії при різних нозологічних формах ДЦП

Нозо-
логічні 
форми

Спастичні форми
Екстрапірамідні
форми

Атонічні форми

Методи 
рефлексо-
терапії

Класична голкотерапія кит
айська,в’єтнамська,корейс
ька. Комбінована:
Скальптерапія+класична
акупунктура; Аурікулотера-
пія + класична акупунктура;
Класична акупунктура+
моксотерапія терапія.
Фармакопунктура спиртова
Мікроелектрофорез, фоно-
форез з судинними, гормо
нальними,мідокалмом,
магнія сульфатом

Аурікулотерапія
Су-Джок терапія
Лазеропунктура і світло-
пунктура.Моксо
Терапія.Фармакотера
пія з алое, кисневі бло
кади, гомеопатичними 
препаратами. Мікро-
електорофорез: судин
ні, вітаміни, кальція 
хлорид,калій йод,бром,
магнія сульфат

Скальптерапія,Су-Джок
терапія Лазеропунктура
ісвітлопунктура, Електропунк-
тура, Моксотерапія.
Цуботерапія.
Фармакопунктура з це-
ребролізином, кисневі 
і озонові блокади, В12, 
В6,гомеопатичними препара-
тами. Мікроелектрофорез із
судинними препара
тами, алое,нікотинова
кислота
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4. Комбінація фармакотерапії з рефлексотерапією призводить до взаємо- 
потенціювання ефекту лікування;

5. Ефективність рефлексотерапії потенцюється фізичними методами реабілітації;
6. Рефлексотерапія знижує токсичну дію психотропних препаратів під час 

фармакотерапії, цим зберігає психічну і фізичну працездатність хворого;
7. Рефлексотерапевтичний рецепт є посиндромним,що сприяє цілісному лі-

куванню функціональних розладів у дитини з ДЦП;
8. Рефлексотерапія дає змогу вирішувати вузькоспеціалізовану проблему, 

що дає змогу поетапного вирішення хвороби і планування реабілітації;
9. Як метод може використовуватись в різного рівня лікувально-

реабілітаційних центрах;
10. Лікування дітей з ДЦП з ІІІ-ІV рівнем рухових порушень і для ІІ рівня 

з супутньою патологією інтелекту,органів чуття слід використовувати комбіновані 
методи рефлексотерапії;

11. Класична голкотерапія ефективна при І рівні рухових порушень і при ІІ 
рівні без супутньої патології у дітей з ДЦП;

12. Дітям хворим на ДЦП повторний курс лікування рекомендовано не піз-
ніше 40 днів від попереднього, при ефективності лікування 10-20% необхідно продо-
вжити лікування 1-2 рази в тиждень до наступного курсу;

13. Жоден із двадцяти методів рефлексотерапії не перевершує ефективності 
голколікування, комбінація різних методів взаємопотенціює ефективність;

14. Голкотерапія найефективніша при спастичних формах ДЦП;
15. При дистонічних формах ефективнішими виявились суджок-терапія, 

фармакопунктура, апаратні методи впливу на активні точки, моксотерапія;
16. Найнижчий ефект для акупунктури при ДЦП показали електропунктура, 

сімятерапія, металотерапія, мінералотерапія, мікроелектрофорез.
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