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SEKCJA 1. ARCHITEKTURA. BUDOWNICTWO. (АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО.) 
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Архитектура зданий и сооружений.

Разумный С.В.
Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры, 
аспирант кафедры Основ архитектуры 

и архитектурного проектирования

МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

В СУЩЕСТВУЮЩИХ ГАБАРИТАХ

Аннотация. В статье рассматриваются методы реконструкции школьных 
зданий индустриального периода без изменения их внешних габаритов. Предложена 
современная вместимость для наиболее распространенных типов школьных зданий 
массового строительства.

Ключевые слова: реконструкция школьных зданий, архитектура школ, ти-
повой проект, индустриализация.

Постановка проблемы. Необходимость реконструкции существующих 
школьных зданий обусловлена наличием значительного количества устаревшего 
школьного фонда, постоянным изменением требований к школьным зданиям, не-
хваткой свободных территорий и финансовых ресурсов для строительства новых 
школ на отдельных участках.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы архитектуры 
школьных зданий комплексно рассматривались в фундаментальных трудах В. Степа-
нова [1], В. Смирнова [2], Л. Ковальского [3]. Доктор архитектуры В. Єжов исследовал 
формирование всей системы гражданских зданий массового строительства, в том 
числе и школьных зданий [См. 4]. В указанных работах фрагментарно освещались 
также и вопросы реконструкции школьных зданий.

Значительное повышение интереса к вопросам реконструкции школьных 
зданий наблюдается в нашей стране с середины 1980-х гг. Одними из первых на этом 
пути были исследования С.  Лейбовича (Москва, 1986) [5] и А.  Зудина (Ленинград, 
1987) [5]. Реконструкции школьных зданий, построенных по типовым проектам 
прошлых лет, на примере городов России посвящены работы А. Миронюка, О. Бу-
ник, С. Славинского, Е. Пименовой.

Целью статьи является рассмотрение архитектурно-планировочных мето-
дов совершенствования типовых школьных зданий без изменения их внешних габа-
ритов.

Основная часть. Направления совершенствования архитектурных реше-
ний типовых зданий школ целесообразно разделить на три группы: – без увеличения 
габаритных размеров здания; – с достройкой дополнительных объемов; – с привлече-
нием материальной базы других объектов. Основными направлениями реконструк-
ции являются первые два. В настоящей статье рассматривается направление без из-
менение внешних габаритов здания.
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Совершенствование функционально-технологической структуры школьных 
зданий индустриального периода целесообразно осуществлять по следующим 
основным направлениям: увеличение удельного веса всех функциональных групп по-
мещений за счет уменьшения доли учебной группы в общем балансе рабочей площади 
школьного здания; увеличение удельной площади школьных зданий в расчете на од-
ного учащегося; универсализация использования отдельных функциональных групп 
помещений; приспособление общешкольных, рекреационных и коммуникационных 
помещений под размещение основной – учебно-воспитательной – функции, распро-
странения основной функции школы за пределы существующей учебной группы по-
мещений; расширение состава и площадей помещений для организации профиль-
ного обучения и обучения по выбору; обеспечение расширения различных форм 
внеклассной воспитательной работы в структуре общеобразовательной школы; изо-
ляция функциональных групп помещений для разных ступеней обучения.

Методами реконструкции без увеличения габаритных размеров здания яв-
ляется перепланировка, функциональное упорядочение, модернизация. Перепла-
нировка означает внесение незначительных изменений в планировочную структуру 
здания без существенной корректировки его функциональной схемы. Примером пе-
репланировки является перераспределение площади учебных помещений с устрой-
ством лаборантских, групповых, других учебных помещений вместо части учебных 
классов. Функциональное упорядочение означает внесение изменений в планировоч-
ную структуру здания с целью корректировки ее функциональной схемы. Примером 
функционального упорядочения является увеличение площади рекреаций за счет 
классных помещений. Под термином модернизация в узком смысле мы понимаем 
приведение школьного здания в соответствие с современными требованиями путем 
изменения его проектной вместимости. Модернизация предусматривает изменение 
организационно-педагогической структуры школьного учреждения.

Для обеспечения соответствия школьных зданий современным требовани-
ям к ним, автором разработаны проектные предложения модернизации школьных 
зданий индустриального периода в существующих планировочных габаритах. 
Проектные предложения разработаны на основе составленной нами программы 
школьных зданий с учетом современных нормативов и перспективных требований 
к архитектуре школ. По составленной нами программе школьных зданий, расчетная 
(нормированная) площадь здания на одного ученика для школы на 18 классов состав-
ляет 13,1 м2, на 22 класса – 12,1 м2, 33 класса – 10,7 м2, 44 классы – 10,4 м2 соответствен-
но. Для справки, государственными строительными нормами Украины контрольный 
удельный показатель расчетной (нормируемой)  площади для общеобразовательных 
школ I – III ступеней (1-11 классы) установлен на уровне 11,0 м2 на одного учащегося 
[См. 7, с. 47].

Снижение вместимости школьных зданий в результате модернизации в су-
ществующих планировочных габаритах составляет от 53  до 71% в зависимости от 
типа здания. Для повышения эффективности использования учебно-материальной 
базы существующих зданий предложено использование планировочных резервов – 
подземных, заглубленных, чердачных, террасных и других подобных пространств.

По результатам исследования для наиболее распространенных на постсовет-
ском пространстве типов школьных зданий индустриального периода предложена 
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их современная вместимость (См. табл. 1). В качестве современной вместимости су-
ществующих типов школьных зданий массового строительства предлагается считать 
максимальную вместимость, которую получили бы школьные здания после прове-
денной их реконструкции в существующих планировочных габаритах.

Выводы. Методами реконструкции школ без увеличения габаритных разме-
ров здания являются перепланировка, функциональное упорядочение, модерниза-
ция. Вследствие реконструкции школьных зданий, построенных по типовым проек-
там прошлых лет, в существующих габаритах, снижение их вместимости составляет 
от 53 до 71% в зависимости от типа здания.
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THE METHODS OF RECONSTRUCTION OF SCHOOL BUILDINGS 
OF THE PERIOD OF INDUSTRIALIZATION 

IN THE EXISTING DIMENSIONS

Abstract. The article is devoted to the methods of reconstruction of school buildings 
of the period of industrialization without their extension. The modern capacity of the most 
common types of school buildings of mass construction is proposed.
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Зупинка – спеціально відведене місце для посадки (висадки) пасажирів гро-
мадського транспорту (автобус, тролейбус, трамвай, електропоїзд, дизель). Прави-
лами дорожнього руху встановлено, що зупинка транспортного засобу – це припи-
нення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно 
для посадки чи висадки пасажирів або завантаження чи розвантаження вантажу. Зу-
пинки можуть бути обладнані: лавами, урною для сміття, графіком дорожнього руху, 
спорудою з дахом та стінами для захисту від негоди [1].

У різних країнах зупинки організовуються неоднаково, але усюди 
обов’язковою умовою є забезпечення для пасажирів комфортного та безпечного очі-
кування транспорту за будь-яких погодних умов. Задля цього, в кожній країні існу-
ють визначені обов’язкові нормативи проектування. Крита зупинка має забезпечити 
короткострокове комфортне перебування людей при очікуванні транспорту, а кіоск 
або павільйон повинні відповідати умовам здійснення торгівельної функції.

Зупинки громадського транспорту є важливими об’єктами міської інфра-
структури. Вони можуть доповнюватись скульптурою, графічними орнаментами, 
ландшафтними елементами та іншими деталями. Злагоджене архітектурне рішення 
дозволить поєднати повсякденну невід’ємну функцію зупинки з оточуючою забудо-
вою і закласти основу для подальшого гармонійного розвитку міського середовища. 
Суцільна споруда зупинки має являти єдине цілісне архітектурне рішення і гармоній-
но взаємодіяти з оточуючим середовищем, а також композиційно і концептуально 
відповідати стилю міської забудови і наявному заміському ландшафту [3].

Влада різних країн впроваджує різноманітні заходи для покращення обла-
штування та благоустрою зупинок громадського транспорту і встановлює, часом ди-
вовижні, місця очікування. Невеликі придорожні споруди перетворюють на справжні 
витвори архітектурного мистецтва, вони все частіше стають відображенням відомих 
художніх та анімаційних фільмів, схожі на невеликі будинки. Вони захоплюють екс-
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травагантністю і сміливістю свого художнього задуму. Так, наприклад, в одному з ра-
йонів Лондона зупинка оснащена гойдалками; у Копенгагені, одна зі сторін зупинки 
являє собою трамплін для скейтбордінгу; у Шотландії на зупинках можна з користю 
провести час – подивитись телевізор та відвідати невеличку книгарню [3].

На сьогодні, зупинки громадського транспорту в містах України не повністю 
задовольняють потреби пасажирів – вони застарілі та зношені, незручні і часто не-
безпечні. Тому, для підвищення комфорту очікування і зручності пересадки з одного 
виду транспорту на інший, а також для створення естетично-привабливих місць очі-
кування громадського транспорту в місті Києві розроблено Концепцію розміщення 
зупинок громадського транспорту. Проект Концепції передбачає впорядкування та 
розвиток інфраструктури міста. Передусім, вона визначає архітектурні типи павіль-
йонів зупинок громадського транспорту, зупинкових комплексів та терміналів у Ки-
єві, а також режим їхнього застосування.

З метою покращення естетичного вигляду, благоустрою, транспортного об-
слуговування мешканців міста Тернополя та приведенням існуючих малих архітек-
турних форм до сучасних вимог і єдиного зразка, у 2011 році Управлінням з питань 
містобудування та архітектури спільно з комунальним підприємством Тернопіль-
ської міської ради затверджено зразок зовнішнього вигляду зупинок та розроблено 
декілька типів споруд на зупинках громадського транспорту.

У 2013 р. прийнято ухвалу Львівською міською радою про впорядкування 
зупинок громадського транспорту у місті Львові. Також на сесії ради погоджено вста-
новлення на зупинках громадського транспорту вбудованих тимчасових споруд (зу-
пиночних комплексів підвищеного комфорту) [2].

У Житомирі, в 2014 році встановили першу сучасну зупинку із зарядними 
пристроями для телефонів, роздільним збором сміття, точкою безкоштовного інтер-
нету Wi-Fi, картою місцезнаходження зупинки, інформаційним табло та камерами 
відеоспостереження [5].

Вимоги до проектування зупинки громадського транспорту. В процесі 
проектування зупинки транспорту повинні бути враховані принципи планувально-
просторової організації зупинки, а саме існуюча забудова, транспортні та пішохід-
ні комунікації. Зупинка громадського транспорту може розглядатись як потенційна 
точка перетину мереж велосипедного та громадського транспорту. Пошук рішення в 
цьому випадку може надати додаткові можливості для здійснення цікавої архітектур-
ної ідеї. Під час вибору конструктивних рішень, будівельних матеріалів та окремих 
конструктивних елементів для споруди зупинки громадського транспорту, необхідно 
брати до уваги не лише забезпечення надійності та економічності будівлі, але й архі-
тектурну виразність об’єкту.

Під час проектування зупинки громадського транспорту слід вирішити мож-
ливості кооперації зупинок з підприємствами торгівлі або іншими об’єктами малих ар-
хітектурних форм, адже просторова організація зупинки може поєднувати кіоск (па-
вільйон) торговельного призначення та критий майданчик для очікування транспорту 
в єдиній споруді. Таке поєднання функцій обумовлено, можливістю створення зручних 
додаткових зв’язків інфраструктури повсякденного обслуговування та високою вартіс-
тю землі міської території та необхідністю її більш раціонального використання. Поді-
бні рішення можуть сприяти виникненню цікавих архітектурних об’єктів.
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Висновок. Не всі існуючі зупинкові комплекси мають балансової належнос-
ті, часто виконані в різному стилі, а деякі майданчики поряд із зупинками перетво-
рилися на місця стихійної торгівлі. Тому, необхідно розробляти комплексні програми 
розвитку міської транспортної мережі, котрі вирішуватимуть питання із облашту-
вання та благоустрою зупинок в місті, що значно покращить організацію дорожнього 
руху в цілому.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается актуальность изучения проблем органи-

зации архитектурной среды набережных города Владивостока. Проблема освоения 
набережных тесно связана с историей города. Прибрежные территории города Вла-
дивостока – это прежде всего огромный рекреационный потенциал. В структуре це-
левого использования территории восточного побережья г. Владивосток Арзамасцева 
И.С. можно наблюдать неосвоенность региона с точки зрения рекреационных возмож-
ностей. Анализ Кучеренко Л.В многолетних данных по использованию рекреационных 
зон г. Владивостока гостями, туристами и нас елением города позволил определить 
основные места отдыха среди населения и гостей города. Данные исследования гово-
рят об актуальности исследования организации архитектурной среды набережных 
города Владивостока.

Ключевые слова: актуальность, проблема, особенность, организация, набе-
режная, Владивосток, рекреация, потенциал, прибрежная, территория.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
НАБЕРЕЖНЫХ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Приморский край не случайно был назван так, ведь именно море и его близ-
ко географическое положение делает наш менталитет особым морским и примор-
ским. Владивосток же, как столица нашего края отражает данную особенность в по-
лной мере.

Зарождение города тесно связано с освоением приоритетных бухт и зали-
вов и территорий. Но нельзя забывать, что история города говорит нам о том, что 
главная задачей для Владивостока в период его основания была его оборонительная 
функция. Многочисленные форты и крепости формировали изначальный милита-
ристский облик города крепости, на тот период не становилась задача развития мас-
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совой, жилой застройки, не говоря уже о массовом благоустройстве территорий. В 
дальнейшем, изменения планировочной структуры города заключалось в освоении 
промышленных зон, их было принято располагать в прибрежных зонах, как и транс-
сибирскую магистраль, расположенную по берегу Амурского залива, которая бук-
вально отрезала путь жителей к прибрежным, рекреационным территориям. В пери-
од СССР развитие большей части прибрежных территорий были ориентировано на 
промышленное освоение. Во Владивостоке существовали прецеденты набережных 
Спортивной и Корабельной, которые давали возможность жителям насладиться 
морским побережьем. В последнее время развитию прибрежных мест отдыха было 
уделено наибольшее внимание. К саммиту АТЭС была реконструирована спортив-
ная набережная, благодаря реновации появилась набережная Цесаревича. В наши 
дни с появлением статуса Порто-франко актуальность благоустройства и развития 
прибрежных зон, набережных приобретает новый смысл.

Прибрежные территории города Владивостока – это прежде всего огромный 
рекреационный потенциал. Основными целями государственного регулирования 
туристской деятельности являются: создание на территории Приморского края раз-
витой туристской инфраструктуры, соответствующей международным требованиям 
; стимулирование притока туристов из других регионов России и иностранных госу-
дарств; [1]

Для создания культурной и рекреационной инфраструктуры, в том числе 
необходимо создание комфортной среды набережных, соответствующих основным 
мировым стандартам, как в области дизайна так и в области потребностей населения 
в комфортном отдыхе.

По результатам «Комплексные исследования дальневосточных морей России 
и северной части Тихого океана для повышения эффективности морской деятельнос-
ти и рационального природопользования» Арзамасцева И.С. установлено, что 57,9 % 
от общей протяженности западного побережья г. Владивосток имеет рекреационное 
значение. Эта цифра складывается из:

– территории, которые уже освоены для рекреационных целей, они занима-
ют 30,2 % от общей протяженности прибрежной местности.

– территории же перспективные, для развития рекреации занимают  27,7 % 
от общей протяженности прибрежной полосы западной части территории исследо-
вания. [2] Данные цифры говорят о высоком потенциале данной местности с точки 
зрения мест отдыха для населения. 

В настоящее время в структуре использования территорий восточного побе-
режья города Владивостока (рисунок 1) говорится, что рекреационной инфраструк-
туре отдано лишь 1,3 %. Прибрежную территорию необходимо интенсивно осваи-
вать.

Существующая социальная инфраструктура рекреационных зон г. Влади-
востока не отвечает современным требованиям ни с точки зрения комфортности, 
ни с точки зрения гигиенической безопасности, ни с точки зрения психологической 
комфортности.[3]

Данные приведенные выше свидетельствуют об актуальности данного иссле-
дования, использование рекреационного потенциала города Владивостока позволит 
улучшить инфраструктуру прибрежных территорий как с точки зрения эстетической 
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и психологической комфортности для населения. В связи с этим необходимо провес-
ти исследования прибрежных, набережных зон в виде:

– классификации прибрежных, набережных зон с точки зрения функцио-
нального, эстетического и природно-климатического состояния.

– разработка внутренней структуры современной набережной, отвечающей 
мировым уровням требования к рекреационному пространству.

– выработать рекомендации по проектированию набережных в природно-
климатических, экономических и других условиях города Владивостока.

Данные исследования помогут сделать наш город более привлекательным 
как для туристов, так и для жителей.

Список используемой литературы:
1. Закон Приморского края «О туристической деятельности на территории Примор-

ского края » от 10.11.2004 N 156-КЗ, от 13.04.2005 N 237-КЗ от 08.12.2006 N 16-КЗ
2. Комплексные исследования дальневосточных морей России и северной части 

Тихого океана для повышения эффективности морской деятельности и рацио-
нального природопользования: отчет о НИР (заключительный). ТОИ ДВО РАН; 
рук. Акуличев В.А; исполн.... Арзамасцев И.С. [и др.].  – Владивосток., 2013.  – 
599 с., приложения – № гос. рег. 01201162953.

3. Кучеренко Л.В., Песчанская М.С., Юрченко О.С., Сальникова О.С. Оцен-
ка санитарного состояния зон отдыха и рекреации г. Владивостока // 1ый 
Международный экологический форум «Природа без границ» – Владивосток, – 
2006. – с.153-158. 

Рисунок 1 – целевое использования территории Уссурийского залива г. Владивосток, 
Арзамасцев И.С.
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В настоящее время коренным образом меняется парадигма ландшафтного 
проектирования для создания креативного городского пространства. Продолжи-
тельный период истории ландшафтное проектирование воспринималось как часть 
градостроительства или садово-парковой архитектуры, в целом же, это мощный ин-
струмент для создания инновационной городской пространственной среды. Ланд-
шафтная архитектура в своей деятельности позволяет использовать не только антро-
погенные элементы, но и все природные компоненты, позволяет трансформировать 
пространство, усилить степень новизны и индивидуальности городов. Какие бы уни-
кальные архитектурные объекты мы не создавали, важнейшим компонентом является 
пространство, окружающее объект. Оно может подчеркнуть, усилить его значимость 
в городской среде, подчеркнуть и выявить идею или нивелировать, растворить объ-
ект в окружающей среде. Причем окружающее пространство не обязательно должно 
быть громоздким, чтобы подчеркнуть значимость объекта, оно должно составлять 
единое целое с идеей объемной архитектуры. Активно разрабатываются приемы вер-
тикального озеленения фасадов зданий, геопластики, технические новшества откры-
вают перспективы использования водных устройств, элементов освещения и малых 
архитектурных форм.

Так же в структуре города все 
большее значение приобретают рекреа-
ционные открытые пространства, их на-
полненность элементами обслуживания 
и объектами социально-культурного на-
значения позволяет усилить степень их 
использования различными социальны-
ми группами населения, учесть интересы 
каждой из них с точки зрения функцио-
нального использования, безопасности и 
архитектурно-художественной новизны.

Достаточно интересным приме-Рис.1 Дом-цветок. Великобритания.
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ром симбиоза объемной и ландшафтной архитектуры служит дом-цветок (рис.1), в 
графстве Ланкашир на западе Англии архитекторы студии Make и CABE.

Мощное превалирование идеи природного окружения создает запоминаю-
щийся образ, объект тактично вписывается в окружающую среду. Дом-холм, дом-
землянка, но мы видим переход на иной качественно новый уровень взаимодействия 
архитектуры и ландшафта.

Элементы озеленения активно вторгаются в декорирование фасадов, крыш, 
интерьеров жилых и общественных зданий. Сдерживающим фактором этого про-
цесса для Урала служат климатические условия, но внедрение новых технических 
средств позволяет расширить ареал использования инновационного озеленения ар-
хитектурных объектов.

Например, Москва, озеленение крыш павильонов парка Горького демонстри-
рует технические возможности этого процесса для России (рис.2).

Большое количество фирм готовы предоставить услуги по проектированию 
и озеленению элементов зданий и интерьеров, но наблюдается недостаточный спрос 
на этот род деятельности, вызванный не осведомленностью заказчиков и высокой 
стоимостью работ. Возможности озеленения поверхностей безграничны, это может 
быть крыша автобуса (рис.3), крыши и стены зданий и рисунки на одежде.

Достаточно неожиданным примером инновационных технологий служит 
изготовление фотографий на траве (рис.4).

Примерно неделю по 12 часов на подоснову из светочувствительной травы 
проецируется изображение, в зависимости от количества света трава приобретает 
разную тоновую окраску, а в результате мы видим изображение.

Широкую известность получило искусство tanbo – рисунки на рисовых по-
лях в Японии (рис.5).

Начиная с 1993 года в селе Инакадате, а позднее и в других, сельскохозяй-
ственные объекты приобретают туристическую привлекательность и популярность. 
Техническую сложность лэнд-арта на рисовых полях представляет не агротехника, а 
геометрические размеры изображений. Макро рисунки воспринимаются со специ-
ально возведенных смотровых площадок или с высоты «птичьего полета».

Городская пространственная среда имеет полифункциональную и много 
объектную структуру. Люди в своей повседневной жизни вступают в психоэмоцио-
нальное взаимодействие с природными, антропогенными и техногенными элемента-

Рис.2 Москва. Рис.3 Нью-Йорк. 2010 г. «Автобусные корни»    
Павильоны в парке Горького.
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ми среды обитания. Особенно значимым становится создание своеобразного, запо-
минающегося образа зданий, сооружений, малых архитектурных форм. Даже такой, 
известный с древних времен элемент ландшафтной архитектуры, как фонтан, нахо-
дит новые формы существования в городской среде, соединяясь с музыкой, светом и 
динамикой падающей воды. Например, г. Сеул светомузыкальный мост-фонтан Бан-
по (Banpo Bridge) (рис.6) или динамический фонтан – «Водоворот» Харибда в Сан-
дерленде (Великобритания) (рис.7).

Современный город – это искусственное, технически насыщенное простран-
ство, оказывающее мощное информационное воздействие на человека. Технический 
прогресс, высокий уровень информатизации не сопровождается духовным совер-
шенствованием населения. Ослабевают социальные связи. Виртуальная реальность 
замещает события реальной жизни. Человек уязвим и беззащитен перед Интернетом. 
Он делает возможным не только общение между представителями разных возраст-
ных и социальных групп и культур, но и открывает канал хамству, духовному наси-
лию. Возникает отчуждение человека, чувство одиночества в обществе. Развиваются 
новые и своеобразно интерпретируются виды искусства. Работы уличного искусства 
так же разнообразят пространственную среду, призывают обращать внимание на 

Рис.6 Фонтан Банпо. Рис.7 Фонтан «Водоворот», Сандерленд,
Сеул. Великобритания.

Рис.5 Лэнд-арт на рисовых полях Японии.Рис.4 Фотографии из травы британских 
художников-биологов Хизера Экройда 
и Дэна Харвиа.
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детали, учат видеть смешное и грустное в привычных предметах. Наблюдается дис-
танцирование творческих позиций уличных художников от примитивного граффити 
как проявления хулиганства и вандализма. Характерным примером этого служат ри-
сунки Патрика Коммеси (Patrick Commecy) – автора стрит-арта на улицах француз-
ских городов. (рис.8)

Ландшафтная архитектура глубоко динамична по своей сути, восприятие 
ее объектов зависит от погодных условий, освещения и времени года. Динамика и 
трансформация пространства города становятся важными и определяющими харак-
теристиками среды обитания.

Еще одной значимой характеристикой является креативность пространства, 
имеджевость и неповторимость образа объекта.

В Екатеринбурге проводился конкурс по дальнейшему использованию недо-
строенной телевизионной башни. На суд уважаемой комиссии были представлены 
интересные работы профессиональных архитекторов. Это и общественно-культур-
ный центр, и храм, и смотровая площадка, но этой связи вспомнилась телевизионная 
башня в Праге, по которой ползут гигантские черные младенцы. Неожиданный, не-
сколько шокирующий подход к художественной концепции высотного объекта. И, 
главное, что выдвинуть яркую неожиданную идею творческого потенциала у наших 

Рис.10 Копия Стоунхенджа,   Рис.11 Вязанное граффити
2012 г. Лондон.  2009 г. Лондон.

Рис.8 Роспись фасада в городе Le 
Puy-en-Velay

Рис.9 Телевизионная башня в 
Праге.
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архитекторов достаточно, но выйти на суд профессионального жюри с подобной 
«ерундой» невозможно. Это не профессионально, это не серьезно и другие эпитеты, 
можно применить к такому предложению, но в Праге башня существует, младенцы 
ползут. Причем, объект действует на зрителя завораживающе. При восприятии на 
большом удалении: привлекают темные пятна на светлом фоне, разглядывая их, рас-
познаешь пропорции маленького ребенка, ползущего по вертикальной поверхности. 
Приближаясь к башне, начинаешь осознавать весь гигантский размер «деток», ощу-
щаешь динамику их размещения. Башня превращается в огромную инсталляцию 
(Рис.9). Из объекта соцреализма она трансформировалась в сюрреалистическую 
композицию. В результате, город имеет яркую достопримечательность нового вре-
мени, восхищает туристов и продолжает список неординарных объектов города со 
средневековья до наших дней.

Особенно интересен тот факт, что композиция «Младенцы» Давида Черного 
была повторно размещена на башне по инициативе жителей города. Общественное 
мнение приобретает решающее значение в процессе трансформации пространства.

Креативная пространственная среда города позволяет реализовать смелые 
проекты дизайнеров и художников, использовать необычные материалы.

Например, в Лондоне копия каменной композиции Стоунхендж из старых 
автомобилей была открыта в честь летнего солнцестояния в июне 2012 г. (рис.10) или 
там же вязанное граффити и телефонные будки в 2009 г. (рис.11).

Таким образом, современную парадигму развития ландшафтной архитекту-
ры можно определить как поиск «универсальной новизны» формы, материала, цвета 
и света в городском пространстве при определяющем значении отношения социума 
к каждому конкретному объекту.

Литература:
1. Владимиров В.В. Расселение и окружающая среда. — М.: Стройиздат, 1982.
2. Горохов В.А. зелёная природа города: Учеб. пособие для вузов М.: Стройиздат, 

2003.-528 е., ил.
3. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст]: Учеб.для вузов: Спец. 

«Архитектура». – М.: Стройиздат, 2003. – 232 с.: ил.
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Одной из важных составляющих исторического центра города Красноярска, 
являются объекты культурного наследия. В исторической части города было выяв-
лено 204 объекта культурного наследия, включающих: 20 памятников архитектуры 
федерального значения; 105 памятников регионального; 4 местного, и 75 объектов, 
были выделены в результате разработки нового генплана. На сегодняшний момент, в 
историческом центре Красноярска насчитывается 247 зданий с износом свыше 66% с 
общей площадью 3,4 га, это 2,3% от всей территории. В число данных зданий входит 
39 памятников архитектуры, которые могут быть подвержены или реконструкции, 
или реновации только при получении специального разрешения. Плачевное состоя-
ние культурного наследия, требует особого внимания со стороны администрации и 
жителей города. Вопрос выделения бюджетных средств на реконструкцию и ренова-
цию памятников архитектуры остается открытым на сегодняшний момент.

В центре города из 739 зданий, преобладают дома малой и средней этажей 
(насчитывается 349 зданий), что позволяет говорить о достаточно высокой плотно-
сти населения в центре города (376  чел./га). Плотность застройки в историческом 
центре довольно высокая. В связи с этим существует дефицит парковочных мест, 
скудные территории (9%) отведены под зелень общего пользования, отсутствие дет-
ских дворов и игровых площадок.

Высокая концентрация памятников архитектуры выявлена на центральных ули-
цах: Ленина, Карла Маркса и проспекте Мира, что обуславливается историческим разви-
тием города. Главная улица города Воскресенская, сейчас проспект Мира, в двадцатых 
годах XIX века являлась линейным центром, это можно проследить и на современном 
этапе развития города. На центральной улице были построены дома купцов и золото-
промышленников и уже в 1829 году на улице располагались 17 купеческих домов.

Исторический центр города является особой территорией градостроитель-
ной деятельности, в которой общегородские административные функции истори-
ческого центра сочетаются с культурно-развлекательными, туристическими и ре-
креационными функциями, при этом современные здания и сооружения, не всегда 
гармонично вписываются в исторически сложившуюся среду. История свидетель-
ствует, что общественные пространства относятся к архитектурно-планировочному 
каркасу центра.
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Памятники архитектуры являются неотъемлемой частью общественный 
пространств города Красноярска. Большая часть объектов культурного наследия 
формируют пешеходную зону в центральной части города, данные объекты сосредо-
точены вдоль главных пешеходных путей и составляют облик Красноярска.

Каждый объект культурного наследия имеет охраняемую зону. Так как она 
граничит с общедоступной пешеходной зоной города, это создает ограничения раз-
вития общественных пространств Красноярска. Из-за сложившейся ситуации зоны 
развиваются линейно, не могут развиваться вглубь квартала, формировать более 
сложную структуру. Складываются неясные пути перехода с одной пешеходной ули-
ца на параллельную.

Все городские кварталы выстроены по одной схеме, периметральная за-
стройка жилых зданий и несколько построек внутри нее. Зоны объектов культурного 
наследия разбивают квартал на отдельные сегменты, каждая зона развивается само-
стоятельно независимо от другой. Подобная ситуация складывается во всех кварта-
лах исторического центра города Красноярска.

Проведя анализ территории квартала на пересечение Улиц Карла Маркса, ул. 
Горького, ул. Декабристов, ул. Бограда, было выявлено, что внутри квартала находится 
ряд уникальных объектов культурного наследия г. Красноярска, относящихся к деревян-
ному зодчеству рубежа XX века, на ряду с которыми соседствует католический собор. 
Территория квартала поделена на части, из-за того что она перенасыщена памятниками 
архитектуры, каждый из которых имеет свою охраняемую зону. Та же был проведен ана-
лиз квартала находящегося на пересечение улиц Диктатуры пролетариата, ул. Ленина, ул. 
Кирова. Территория квартала имеет перемитральную застройку на ряду с многочислен-
ной точечной. Квартал перенасыщен как различными функциями, так и стилистически-
ми решениями, в нем соседствует невзрачная пяти этажная застройка, гаражи, торговый 
центр и объекты культурного наследия. Квартал не имеет организованной дворовой тер-
ритории. Каждая территория развивается самостоятельно, подобная ситуация склады-
вается во всех кварталах исторического центра города Красноярска.

Проблема общественных пространств актуальна и ее можно проследить на 
примере нескольких центральных кварталов города, находящиеся на пересечение 
проспекта Мира, улицы Диктатуры пролетариата до улицы Сурикова. Общественно-
пешеходные зоны формируются вдоль проспекта Мира, представляют собой не об-
лагороженные пешеходные пути вдоль проезжей части, с небольшими “островками-
зонами отдыха”. На паралельной улице Карла Маркса облагороженные территории 
есть только на противоположной стороне, несмотря на то что улица представляет 
собой один из центральных пешеходных путей для жителей города. Проспект Мира 
перенасыщен различными функциями, что и привлекает горожан, отводя от других 
центральных улиц, которые в конечном итоге не развиваются, не изменяются.

Кварталы центральной части города следует отреставрировать для этого 
должен быть проведен анализ кварталов по степени сложности, впоследствии разра-
ботаны принципы реставрации для каждого участка в зависимости от степени слож-
ности.

Центр города неразрывно связан с объектами культурного наследия. Важно 
сохранить историческую среду, а также, преобразовать и модернизировать форми-
рующиеся общественные пространства.
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Adolf Hitler wanted to create a Europe where its Eastern part would be a mere 
supplier of raw materials for the Third Reich. Therefore, after the occupation of Ukrainian 
land, German military administration sought to carry out planned procurement of 
agricultural products despite the problems of local population. In September 1941, the 
German Command ordered to its units to limit food supply in the cities on occupied 
territories to the minimum. Ordinary urban residents were doomed to starvation because of 
the experience of food supplies confiscation.

Implementation of this policy by Germany and its effects can be seen from the 
example of Chernihiv, a City situated in the northeast of Ukrainian SSR. From September 
9, 1941 to September 21, 1943 the City was occupied by German troops and came under 
jurisdiction of units of the operational rear of German Army Group “South”. After retreat of 
the Soviet army, the City was in chaos. Marauders robbed stores, warehouses, apartments, 
replenishing their own stocks of food and manufactured goods

During the first year of occupation there were no organized food supply. City residents 
had to rely on self-supply: stocks from the times of Soviet government and market, where people 
could barter something for food (although officially barter at the market was strictly prohibited) 
or purchase. Market prices increased dramatically because of the war. Monthly salary of an 
employee at enterprises of different subordinate (state enterprises, city councils, cooperatives, 
religious organizations) in 1943 averaged to 265 rubles and could not cover all the expenses for 
current needs. Food prices at markets of the City in September 1943 were as follows: 1 pood 
(16 kilos) of rye – 350-400 rubles, 1 pood of wheat – 500 rubles, 1 pood of barley – 250-300 rubles, 
1 liter of sunflower oil – 600-650 rubles, 1 liter of milk – 24-40 rubles, 1 kilo of cheese – 75 rubles, 
1 kilo of butter – 475-500 rubles, 1 kilo of beef – 75-130 rubles, 1 kilo of pork – 130-200 rubles, 
1 poundof lard – 300-450 rubles, 1 chicken – 140-230 rubles, 10 eggs – 55-120 rubles, 1 kilo of 
fresh fish – 100-150 rubles, 10 potatoes – 8-15 rubles and so on.

The policy of austerity of food supply to civilian urban population forced the 
occupation government to introduce regulated supply. The aim of introducing cards was to 
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provide the population with minimum guaranteed range of products at clearly identified state 
(“ration”) prices. Goods in state trade network could not be sold without the cards. During 
the German military administration cards were given only at the person’s workplace. Adult 
residents had to work legally to get them; unemployed were registered at the unemployed 
exchange and were pledged to check in promptly and regularly. To get cards, institutions and 
enterprises of the city submitted monthly roll-call lists of permanent workers and their wives 
to the City Council, as well as the list of temporary workers who worked during the week. 
Children under 16 and adults over 50, the disabled people and single women with young 
children received cards on a general basis using their documents. Thus, it was impossible to 
survive without a job for a person able to work. Employment made it possible to at least pay 
for meager rations on the card. The Germans had one census on January 1, 1943, according 
to which the population of Chernihiv then numbered 26,701  people. According to the 
official data of German administration, 24,852  people in Chernihiv were provided with 
ration cards, including 8,083 officially employed people (workers, engineers, office workers) 
and 16,769 dependents (children, elderly people, disabled people). Unemployed population 
was forced to fend for themselves only with temporary jobs or handicraft industry.

The territory of Chernihiv was liberated from the occupants on September 21, 
1943. The situation was complicated by the state of war, in which the USSR was until 1945. 
Limited food resources that were available to the authorities requiring rational distribution. 
In the liberated cities, according to the decree of the USSR People’s Commissariat of Trade 
dated November 13, 1942, regulated food supply was established, requiring government 
registration of population and creation of a special distribution and control apparatus. 
Implementing such measures required some time, so before issuing the cards, bread and 
other products were distributed to citizens based on hastily compiled lists. While waiting 
for the cards to be issued, the population was forced to eat from their own gardens. 
Individual vegetable gardening became widespread and greatly expanded the range of 
food. Cards were still given at workplace. People of working age, who were unemployed, 
were given only cards for bread. Goods on cards were issued for money; therefore, the 
level of food supply directly depended on the level of wages, pensions, allowances or 
scholarships. Paying capacity of the majority of population was low, since the workers did 
not receive wages in full because of the large number of taxes. Food set of the cards was 
quite limited. Market prices remained high. People continued to refer to the practice of 
exchanging stuff for food, because it was impossible to purchase food with money from 
low wages. Public catering was restored to provide workers with set meals in the absence 
of the required products at home.

So, after the liberation of Chernihiv from occupants, Soviet government faced with 
the problem of insufficient consumer standards. However, policy of the Soviet country under 
wartime conditions could not cope with this problem completely. The amount of products 
coming to the urban population remained sparse, limitations of rationing system and low 
material wealth forced the population to live on the edge of survival.
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Дослідження суспільно-політичних процесів, що передували розпаду Радян-
ського Союзу, неодмінно передбачає вивчення проблем молоді, зокрема, студентства 
як найбільш активної частини суспільства. Перебудова, що була задекларована на 
квітневому (1985 р.) пленумі ЦК КПРС на чолі з М. Горбачовим, створила основу для 
прискорення соціально-економічного розвитку, економічної та політичної ініціати-
ви, децентралізації влади, демократизації суспільного життя.

Незважаючи на перші, досить обнадійливі результати «перебудови», напри-
кінці 90-х ситуація в країні відчутно загострилася, як в економічній, так і в соціально-
політичній сферах. Звичайно, це значною мірою погіршувало настрої громадян 
України, у тому числі й студентської молоді. В цей період активізуються дослідження 
різних аспектів життєдіяльності молоді. Значна частина публікацій присвячена так 
званим неформальним об’єднанням молоді, безпосередніми і активними учасниками 
яких традиційно були студенти [9; 10]. Особливої уваги заслуговує ґрунтовна праця 
В.Левічевої, в якій проаналізовано різні соціально-політичні аспекти неформального 
молодіжного руху [6].

Молодіжне життя того часу розглядалося дослідниками з точки зору різ-
кого зниження ролі комсомолу та його заміни неформальними молодіжними 
об’єднаннями, розвитку соціальних молодіжних ініціатив, національно-культурного 
і політичного руху в союзних республіках [4; 7; 8]. У фокусі уваги праць, що були 
опубліковані українськими вченими після розпаду Радянського Союзу, були про-
блеми становлення та розвитку українського молодіжного руху протягом XX ст. 
(В.Головенько, О.Корнієвський) [2], політичні трансформації молодіжного серед-
овища (В.Бебик, М.Головатий, В.Ребкало [1]), самовизначення та соціальної адаптації 
молодого покоління (В.Кулік, Т.Голобуцька, О.Голобуцький [5]).

Разом з тим, досі бракує досліджень соціально-політичних орієнтацій сту-
дентів тодішньої УРСР у порівнянні зі студентами інших союзних республік СРСР 
у період перебудови. Вивчення ставлення студентства до соціально-політичних та 
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економічних перетворень того часу дає можливість прослідкувати зміни в оцінках 
студентської молоді щодо комуністичних ідеалів та політичної ситуації в країні.

Саме тому метою даної статті є аналіз чинників, що впливали на соціально-
політичну свідомість українського студентства під час перебудови СРСР у 1985-
1991 рр. Реалізація даної мети передбачає вирішення наступних завдань: визначення 
самооцінок емоційного стану; аналіз оцінок студентами післяжовтневої історії СРСР 
і визначення факторів, що формують спрямованість цих оцінок; вивчення ставлення 
студентів до подій перебудови та їх очкувань щодо розвитку подій у найближчому 
майбутньому.

Перш ніж охарактеризувати відображення подій того часу у свідомості 
студентів, слід ретроспективно оглянути перебіг етапів процесу оновлення радян-
ського суспільства, що став відомим у світі як «перебудова». Власне, перший етап 
(квітень 1985 р. – січень 1987 р.), який можна назвати часом визрівання політичного 
курсу перебудови, реформ, був пов’язаний з прийняттям низки законів щодо більшої 
свободи у громадському волевиявленні, існування ідеології, альтернативної КПРС, 
змін у політичному устрої тощо.

В цей період було досягнуто досить відчутних економічних результатів: темпи 
приросту промислової продукції України становили 4,3%, в сільському господарстві – 
3,5%, що значно перевищували показники попередніх періодів. Позитивні зміни відбули-
ся у зовнішній політиці – «нове мислення», розгортання і зміцнення гласності. На цьому 
тлі зовсім утопічною виглядала програма вирішення житлових проблем до 2000 року.

На другому етапі перебудови (січень 1987 р. – літо 1988 р.) було визначено 
стратегічні завдання перебудови: нове політичне мислення; радикальна економічна 
реформа (червневий 1987 р. пленум ЦК КПРС); демократизація суспільно-політичного 
життя, розвиток неформальних організацій, у тому числі й молодіжних.

У процесі третього етапу (літо 1988 р. – травень 1989 р.) центр рушійних сил 
перебудови перемістився зверху вниз. Розпочато реформування політичної системи, 
створення правової держави, парламентаризму, розподілу влади. В цей час посилю-
ється економічна самостійність державних підприємств та розширюється сфера при-
ватного сектора.

Таблиця 1 
Самовизначення емоційного стану студентів

№ п. Емоційні стани Частка респондентів (в %)
Песимізм 6%
Оптимізм 5%
Невпевненість 14%
Впевненість 3
Розчарування 9%
Надія 20%
Незадоволеність 19%
Задоволеність 1%
Апатія 10%
Активність 11%

Джерело: [11].
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Протягом четвертого етапу  (травень 1989 – лютий 1990 рр.) відбувається 
розмежування та консолідація полярних політичних сил у суспільстві, посилюється 
їхнє відкрите протистояння. Саме в цей період виникає Народний рух України за пе-
ребудову (вересень 1989 року), незалежний масовий робітничий рух (липень 1989 р.). 

Таблиця 2 
Оцінки історії та сучасності країни (в %)1

Висловлення студентів

Час проведення опитування

листо-
пад
I988

жов-
тень1989

грудень 
1989

1. Оцінка післяжовтневої історії країни

Історія СРСР – це історія великого народу, в якій помилки не-
минучі, ми були першими на шляху до комунізму

25 14 13

Проблеми історії, про які сьогодні говорять, надумані; країна 
йшла по єдино вірному шляху, якому не було альтернативи

2 3 3

Історія країни знала важкі часи але шлях, який розпочато пере-
будовою, обнадіює

45 64 32

Історій країни – це ланцюг трагічних помилок, які завели країну 
в глухий кут, виходу з якого немає

19
13 46

Не знаю 5 б 5

2. Оцінка радянського суспільства 

Суспільство справді соціалістичне 2 1 3

Соціалістичне суспільство, але з деформаціями 40 39 21

Важко визначити, яке суспільство побудовано 58 50 74

Інший варіант - 10 -

Відсутність відповіді - - 2

3. Ставлення до ідеї соціалізму

Це велике досягнення людства - 41 22

Це утопія, соціальний тупик - 14 36

Важко визначити ставлення до ідеї соціалізму _ 45 40

Джерело: складено автором на основі даних [11].

1 Примітка: У другому стовпчику таблиці наведені дані опитування делегатів Всесоюзного 
студентського форуму
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Натомість спостерігається послаблення ролі КПРС у житті суспільства: на лютнево-
му (1990 р.) пленумі ЦК КПРС проголосована відміна 6-ї статті Конституції СРСР, 
яка проголошувала КПРС ядром політичної системи.

П’ятий етап (лютий – грудень 1990 р.) характеризувався загостренням си-
туації. В Україні валовий суспільний продукт знизився на 2,4% порівняно з 1989 р.; 
падіння розвитку промисловості становило 0,1%, сільського господарства – 3,7%. У 
політичному житті посилювались хаотичні процеси і протестні настрої.

Шостий етап (грудень 1990 р. – серпень 1991 р.) став кінцем перебудови. Він 
характеризується граничним загостренням економічної і політичної кризи в СРСР. В 
1991 р. валовий суспільний продукт в Україні знизився на 11,3% у порівнянні з 1990 р., 
падіння промисловості становило 4,8%, сільського господарства – 13,2%. Спроба дер-
жавного перевороту 19–21 серпня 1991 р. закінчилась перемогою демократичних сил і 
24 серпня 1991 р. був проголошений Акт про незалежність України [3].

Віддзеркалення у свідомості студентів подій, що розгорталися на політичних 
теренах, фіксували різноманітні соціологічні дослідження. Масштабне міжрегіональ-
не соціологічне дослідження було проведене Державним комітетом СРСР з народної 
освіти у листопаді 1988 р. – грудні 1989 року. Вибірка охоплювала майже три тисячі 
студентів, які навчались у восьми республіках СРСР, у тому числі й в УРСР [11].

Слід зазначити, що проведення дослідження відбувалось на тлі економічних 
труднощів, зростання злочинності, падіння трудової дисципліни та інших негараздів 
у житті суспільна. Така ситуація в країні навряд чи додавала оптимізму її громадя-
нам. Це повною мірою відноситься і до студентства (табл. 1).

Аналізуючи дані таблиці 1  можна побачити, що в цілому негативні емоції 
відчували тоді 58% майбутніх фахівців, а позитивні – 41%. Серед негативних емоцій 
переважали незадоволеність і невпевненість (всього 33%), серед позитивних – надія 
(20%). Оптимізм, впевненість, задоволеність в самому незначному ступені відрізняли 
студентів. Надія  – почуття, властиве в той час кожній п’ятій молодій людині, тен-
дітне і нестійке, у будь-який момент воно може поступитися місцем розчаруванню. 

Таблиця 3 
Оцінка політичної обстановки в країні студентами різних союзних республік (у%)

Політична обстановка
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Анархія, безконтрольність 6 5 27 5 4 10 8 5 7 9

Політична криза 74 73 62 67 42 64 69 51 28 60

Активізація
політичного життя

19 21 9 24 53 21 22 3З 62 29

Джерело: [11].



32

Zbiór artykułów naukowych.

Пов’язано це як з переоцінкою фактів історії країни, так і з оцінками тодішньої ситу-
ації (табл. 2).

Аналіз таблиці 2  свідчать про зростання песимістичних настроїв (історія 
країни – це ланцюг трагічних помилок, які завели країну в глухий кут, виходу з якого 
немає – 19% у І988 році і 46% у 1989; важко визначити, яке суспільство ми побудува-
ли – 58% і 74 %), а також про швидко прогресуючу втрату віри в соціалістичну ідею 
(соціалізм – це утопія, соціальний тупик – 14% у жовтні і 36% у грудні 1989 року). Цю 
тезу підтверджують і відповіді на запитання анкети «Як Ви уявляєте подальший роз-
виток подій в країні найближчим часом?».

Найбільша кількість опитаних (42%) вибрали варіант «Позитивні зміни від-
будуться, але це справа віддаленого майбутнього». Варіанти «Мені здається, що спра-
ва швидко йде до глибоких соціальних потрясінь» і «Буде гірше» загалом підтриму-
ють 34% студентів. Нейтральну позицію «Все буде так само, як сьогодні» зайняли 
6% молодих людей, лише 8% обрали варіант «Думаю, що можна очікувати великих 
соціально-економічних досягнень» 8%, а решта утруднились з відповіддю

Слід зауважити, що думка студентів усіх республік, що потрапили у вибірко-
ву сукупність, з вказаних проблем в основних характеристиках збігається.

Ті ж тенденції простежуються і в оцінках політичної обстановки в країні 
(табл. 3).

Дані таблиці 3  показують, що переважна більшість українських студентів 
(69%) схиляється до думки, що країна перебуває в стані серйозної політичної кри-
зи. Виникнення серйозних соціальних, економічних та політичних труднощів молодь 

Таблиця 4 
Сили, які гальмують, на думку Студентів, ПроцеС Перебудови (у %)

Сили, що гальмують 
перебудову

М
ос

кв
а,

 Л
ен

ін
гр

ад

РР
Ф

СР
 

Ві
рм

ен
ія

Бі
ло

ру
сі

я

Л
ит

ва

Уз
бе

ки
ст

ан

Ук
ра

їн
а 

Та
дж

ик
ис

та
н

Ес
то

ні
я

Се
ре

дн
я 

по
 р

ег
іо

на
х

Апарат міністерств і 
відомств

71 73 42 80 83 40 73 55 67 65

Партійний апарат 74 59 67 44 74 32 55 39 63 56
Господарський апарат 25 26 13 32 21 25 31 34 25 2’6
Місцеві ради 14 12 8 8 11 17 19 10 3 11
Інтелігенція 2 2 3 3 1 6 1 6 1 2
Робітничий клас 2 3 5 3 2 8 3 6 3 4
Певні нації 3 6 14 7 3 3 2 7 6 6
Кооператори 4 11 7 9 4 28 10 25 1 11
ЗМІ 3 3 26 1 12 4 1 3 26 9
Організована  
злочинність

32 42 27 43 14 39 40 52 17 34

Джерело: [11].
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пов’язує з силами, що гальмують процес перебудови. Відповіді на питання «Які сус-
пільні інститути Ви відносите, в пергу чергу, до механізмів гальмування суспільного 
прогресу в нашій країні?» наведені у таблиці 4.

З таблиці 4 видно, що багато молодих людей вважають основною силою галь-
мування перебудови апарат міністерств і відомств, а також апарат КПРС. В Україні 
так вважають 73% і 55% молодих людей відповідно. Значна частина української сту-
дентської молоді відносить до цих сил господарських керівників (31%) і організовану 
злочинність (40%). Найвищий ступінь недовіри до апарату Міністерств і відомств у 
Литві (83%), Білорусії (80%), найменше – в Узбекистані (40%) і Вірменії (42%), до апа-
рату КПРС – у Москві та Ленінграді, Литві (по 74%), у Вірменії (67%) та Естонії (63%). 
Найменше претензій до партапарату у студентів Узбекистану (32%), Таджикистану 
(35%), Білорусії (44%). Більше половини (52%) таджицьких студентів бачать причи-
ни гальмування перебудови в існуванні організованої злочинності. Слід зауважити 
також претензії до засобів масової інформації студентів Вірменії, Естонії та Литви 
(26%, 26%, 12% відповідно). Очевидно, тут зіграли свою роль відомі висловлювання 
представників народних рухів цих республік про неадекватне висвітлення централь-
ної пресою подій в цих республіках. Трохи менше третини студентів середньоазіат-
ських республік вважають кооператорів силою, яка гальмує перебудову в країні.

Виділяючи в числі сил гальмування перебудови апарат міністерств і ві-
домств, партійний апарат, господарських керівників, студенти фактично висловили 
вотум недовіри вищим ешелонам влади в країні. Всі ці настрої розвивалися на тлі 
економічної та політичної кризи в країні, а відтак, значного зниження рівня життя 
населення. Студенти вголос заявляли про можливість своєї участі у будь-яких про-
тестних акціях (табл. 4).

Дані таблиці 4 показують, що 18% студентів у будь-який момент готові взяти 
участь у студентських виступах. У їх числі 46% представників Вірменії, 26% – Литви, 
14% – України. Переважна частина студентів заявила, що візьме участь у виступах за 
певних умов (57%). Загалом готовність до різних форм протесту заявили 75% моло-
дих людей.

Таблиця 4 
Готовність до участі в студентських виступах (в %)
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Візьму обов’язково 12 13 46 10 26 14 14 13 11 18 42
Візьму за певних об-
ставин

59 62 38 65 66 45 56 49 69 57 44

Ні, не візьму 24 9 4 9 0 24 12 25 6 11 2
Не знаю 17 16 12 16 8 17 18 12 15 14 7

Джерело: [11].



34

Zbiór artykułów naukowych.

Необхідно зауважити, що серед студентських лідерів про свою готовність до 
різних форм протестів висловили загалом 86% опитаних на студентському форумі. 
При цьому 18% заявили, що постараються стати лідерами цих виступів.

Отже, аналіз даних проведеного дослідження дозволяє зробити висновок, 
що емоційний стан студентства напередодні розпаду СРСР був вкрай суперечливим, 
переважали похмурі настрої, негативні емоції. Негативна тенденція в оцінках після-
жовтневого минулого країни багато в чому визначала міру песимізму в погляді на 
утопічність перебудови, віри у її майбутнє В умовах загостреної економічної ситуації 
в країні, з одного боку, і усезростаючої недовіри до вищих органів влади, з іншого, 
з урахуванням поступової втрати віри у соціалістичні ідеали, розпливчастих світо-
глядних позицій, відсутності конструктивних трансформаційних програм студенти 
були готові брати участь у будь-яких виступах за зміну соціально-політичного ладу 
в країні.
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ПОД- СЕКЦИЯ 9. Теория архитектуры.
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ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ФОРМУВАННІ  
ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ ПРОСТОРІВ У МІСТАХ

У статті розглянутий генезис та історичний досвід формування дитячих 
ігрових просторів та виявлено сучасні тенденції у формуванні ігрового середовища 
для дітей у містах.

Ключові слова: дитячі ігрові простори, архітектурно – дизайнерське форму-
вання, місто, інклюзивне ігрове середовище, інтерактивне ігрове середовище.

Завдання архітектури полягає в створенні комфортних умов існування в 
містах, в яких люди можуть реалізувати себе як особистості,особливо це стосується 
дітей. На сьогоднішній день в Україні приділяється мало уваги цій проблемі 
як в теоретичному, так і в практичному плані. Існують нормативи і вимоги до 
проектування дитячих майданчиків у житлових дворах, що склалися в радянський 
період. Розроблені рекомендації щодо проектування зон дитячого відпочинку (А. 
Григор’єв, В. Горохов, Н. Крижанівська, І. Родічкін, та ін. [1-5]). Але типологія і вимоги 
до формування дитячих ігрових просторів потребують оновлення на сучасному етапі 
проектування з урахуванням накопичених знань з психології, фізіології і виховання 
дитини. Тому виявлена необхідність визначити сучасні тенденції в їх проектуванні, 
що і складає мету даного дослідження. Методи дослідження: аналіз, синтез та 
систематизація.

Виклад основного матеріалу. Внаслідок аналізу виявлено декілька етапів 
в розвитку дитячих ігрових зон у містах. В перший період закладено основи їх 
подальшого розвитку. В 1830 р. німецький лікар і теоретик архітектури Б. Кр. Фауст 
у своїй архітектурній концепції вперше згадує про необхідність проектування 
дитячих майданчиків. Перші дитячі майданчики були побудовані в Німеччині на 
території шкіл і були спрямовані на виховання й навчання підростаючого покоління. 
Перший спеціалізований ігровий майданчик з’явився в Манчестері 1859 р. (Англія). 
А вже 1887р. в Америці з’являється перший дитячий парк, який був розміщений в 
парку «Золоті ворота» в Сан – Франциско (інж. У. Х. Холл, садовн. Дж. МакЛарен). 
Дитячий парк містив гойдалки, гірки, живий куточок з тваринами, карусель 
«Римський храм» з доричними колонами. В другий період (1907-1930 рр.) розвиток 
дитячих майданчиків набирає стрімких обертів з метою захисту дітей від нещасних 
випадків у місті. Формуються спеціалізовані ігрові майданчики у відокремлених 
зонах міст: у парках (на периферії міста, де виникали на кінцевих зупинках трамваїв 
прообрази сучасних парків розваг), у житлових районах і дворах та на території шкіл. 
На третьому етапі (1940-960  рр.) відбувається активне створення пригодницьких 
майданчиків з підручних матеріалів. Перший пригодницький дитячий майданчик 
відкрився в Emdrup 1943  р. (Данія) відповідно до концепції пригодницького 
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майданчика датського архітектора С. Т. Соренсена (1931  р.) Обладнанням таких 
зон виступали старі коробки, труби, шини тощо, з розрахунком на те, що діти самі 
будуть будувати свій ігровий простір. І хоча з естетичної точки зору ці майданчики 
мають явні недоліки, вони добре розвивають творчі і просторові здібності дітей. У 
1960 – ті роки створення умов для дитячої гри перетворюється на великий бізнес, що 
виражається в появі індустрії дитячого обладнання та індустрії розваг для дорослих 
і дітей у різноманітних парках розваг. Починають вперше виготовляти готові ігрові 
майданчики, збірно-розбірні дитячі ігрові комплекси. В 1955  р. виникає перший 
тематичний парк Уолта Діснея, в якому відтворений світ його мультфільмів і казок 
(м. Анахайма, США). Четвертий період (1970-1980  рр.) характеризується появою 
великої кількості парків-розваг для дітей по всьому світу (Леголенд в Данії; численні 
Діснейленди по всьому світу; Fairyland в Окленд, США та ін.), а дитячий майданчик 
стає невід’ємною частиною міської культури. В Україні практично кожен житловий 
двір має дитячі майданчики з певним стандартним ігровим обладнанням. Але спо-
стерігається декілька основних проблем. Перша – це втрата майданчиками своєї спе-
цифічності: їх просторові вирішення, як і набір обладнання були шаблонними і сте-
реотипними. Друга проблема, питання безпеки дітей на майданчиках вирішувалося 
ще слабко, діти часто травмувалися через недосконале обладнання. Найбільшими 
здобутками цього періоду є представлення про об’єкт проектування як мережу, що 
покриває все місто (І.Родичкін [5]) та встановлення жорстких стандартів безпеки по 
проектуванню ігрового обладнання (США, Європа).

У період 1990-2010-тих рр. велике значення надають попередженню дитячо-
го травматизму на майданчиках. Також стрімко розвиваються різноманіття типів як 
дитячих парків і скверів, так і дитячих майданчиків. В сучасній архітектурі спостері-
гаються декілька паралельних напрямів в формуванні дитячих ігрових просторів:

• екологічний напрям: створюється велика кількість різноманітних дитячих 
ігрових просторів з перевагою природного ландшафту, в яких обладнання створе-
не з природних матеріалів, або з екологічно чистих відходів, або форми обладнання 
надихаються природою (рис.1). Розгортається компанія за заборону використання 
синтетичних гербіцидів при формування газонів та під час догляду за рослинами в 
дитячих зонах ( США, Європа).

Рис. 1. Ігрове обладнання дитячих майданчиків, форми якого надихаються природою 
(nature inspired playground)
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• біопсихологічний напрям характеризується спрямованістю на гармоній-
ний розвиток фізичного тіла дитини, її психіки, соціальної адаптації та когнітивних 
здібностей. В проектуванні дитячого ігрового обладнання приймають участь фізі-
ологи, ергономісти, психологи та інженери. Методики проектування базуються на 
сучасних педагогічних концепціях, в яких гра визнається видом пізнання дійсності і 
навчання дітей. На сьогодні дитячі майданчики стають більш ергономічними, зрос-
тає різноманіття їх типів відповідно до потреб розвитку різних вікових груп дітей 
(рис.2), збільшується стандартний набір ігрових елементів. Серед нових елементів 
слід назвати обладнання для скейтбордингу, скейт парки, вело парки, обладнання для 
формування навичок з альпінізму й спелеології тощо.

• Соціальний напрям характеризується усвідомленням в архітектурній те-
орії соціальної важливості громадських просторів міст. Виникло багато державних і 

а)	 б)

в)
Рис. 2. Ігрове обладнання для різних вікових груп дітей:а) до 2-х років для розвитку 
рухів і рівноваги (США); б) до 4-х років для розвитку м’язів (Фінляндія), скейт-парк для 
тинейджерів ( Росія).
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громадських організацій, зокрема, Commission for Architecture in the Built Environment 
в Великобританії або Project for Public Spaces в США, які ставлять завдання відтво-
рення місць для людей (making places). Громадські простори міст повинні мати такі 
якості, як загальнодоступність, демократичність, комфортність, багато функціональ-
ність, гнучкість, образність та сомасштабність людині. Дитячі ігрові простори стають 
не просто необхідним елементом великомасштабних громадських просторів міст ( 
як Superkilen в Копенгагені, Данія; Harts Mill Surrounds в Порт Аделаїді, Австралія), 
а претендують на центри міської комунікації. Досяжність ігрових просторів для всіх 
дітей реалізується в ідеї

• інклюзивних майданчиків, на яких діти з обмеженими можливостями мо-
жуть спільно грати зі звичайними дітьми [7] (рис.3а). Cпостерігається експансія ігрових 
майданчиків на території лікарень, аеропортів, університетів та торговельних центрів. 

а)	 б)
Рис. 3. Інклюзивний ігровий майданчик (а) та «випливаючий» ігровий майданчик (б) 
біля торгівельного центру Highpoint в м. Марибірнонг, Австралія (pop up playground)

Рис. 4. Ігрові інсталяції в Fuji Hakone –Izu National Park, Японія (ліворуч) та біля музею 
в Техасі (праворуч).
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А з 2011 року в США почали з’являтися так званні «випливаючи майданчики і парки» 
(pop up playground та pop up park). Влітку певні місцеві вулиці міст закриваються для 
руху з 10 до 16 години, на них обладнаються дитячі майданчики з широким спектром 
безкоштовних ігор і спортивних заходів (йога, теніс, регбі тощо) (рис.3б).

• мистецький напрям включає співпрацю архітекторів, дизайнерів і ху-
дожників та ставить за мету інтеграцію ігри і мистецтва. Виявився в прагненні до 
унікальності кожного простору, синтезу мистецтв, активному використанні кольо-
ру на поверхнях великих міських площин та в розповсюдженні динамічних ігрових 
інсталяцій (instant playground з парасольок в Сан Франциско; барвисті мережі в Fuji 
Hakone –Izu National Park, Японія та ін.)( рис.4).

• розважальний напрям продовжує індустрію розваг та спрямований на 
створення унікальних, «святкових» об’єктів епізодичного відпочинку дітей і дорос-
лих (рис.5). Використовуються всі засоби для залучення відвідувачів, створюється 
інтерактивне середовище, в тому числі і за допомогою високих електронних техно-
логій (Zabul Technology Park в м. Дубай).

Таким чином, на сьогодні слід говорити про поняття дитячих ігрових про-
сторів міста як сукупності невеликих просторів, призначених для ігор, розваг, фі-
зичних вправ, культурно-просвітницьких занять та художнього виховання дітей в 
оточуючому міському середовищі. Ми розглядаємо дитячі ігрові простори міста як 
системний міський об’єкт, що має відповідні масштабно-ієрархічні рівні, котрі відпо-
відають розмірам дитячих ігрових просторів, значенню їх в структурі міста, складу 
функціональних зон та ступеню досяжності населення. Виділяються декілька рівнів 
міських ігрових просторів для дітей:

Макрорівень: загальноміський парк дитячого відпочинку як окремий еле-
мент чи як складова загальноміського поліфункціонального парку відпочинку; за-
гальноміські спеціалізовані дитячі парки; унікальні спеціалізовані дитячі парки за 
межами міста (від 3-5 га до 250 га). Наприклад, дитячий парк у місті Суми; дитячий 
зоопарк у Берліні; національний дитячий парк в Йокагамі, Японія; Діснейленди у 
Франції, США; Ефтелінг – парк в містечку Каатшовел, Нідерланди (рис.5).

Рис. 5. Парк Ефтелінг- парк розваг у стилі фентезі, побудований за мотивами 
стародавніх легенд, міфів, казок та фольклору Голландії: план та вигляд Казкового лісу 
у  Чарівному королівстві. Площа парку – 65 га.
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Мезорівень: дитячі ігрові зони районного значення; спеціалізовані дитячі 
сквери; містечка дитячого відпочинку у міських районах. Зони середніх розмірів (1- 
3 га) мають широке розповсюдження в Швеції, США, Європі, Росії та Україні;

Мікрорівень: невеликі дитячі ігрові майданчики локальних просторів: в 
житлових дворах, біля громадських споруд, на вулицях, набережних, бульварах та на 
території мікрорайонних садів (рис.6).

Висновки. В ході дослідження простежена еволюція архітектурно-
дизайнерського формування та виявлено 5  етапів в розвитку дитячих ігрових 
просторів у містах. Визначено напрямки розвитку (екологічний, біопсихоло-
гічний, соціальний, мистецький, розважальний) та основні сучасні тенденції 
в проектуванні міських дитячих ігрових просторів на містобудівному рівні: 
тенденція відкриття «місця», «виробництво» унікальних ігрових просторів, які 
покращують естетику міського середовища та претендують на центри соціаль-
ної комунікації і містобудівні домінанти; тенденція відмови від ізоляції, тобто 
ігрові простори розповсюджуються на всій території міста і з’являються у не-
сподіваних місцях. На об’єктному рівні відбувається ускладнення типів і видів 
ігрових просторів для дітей; розмиття меж дитячого ігрового простору і про-
стору розваг для дорослих;

формування інклюзивних просторів та інтерактивного ігрового середовища. 
На рівні предметного наповнення ігрових просторів спостерігається: поєднання ви-
соко індустріального ігрового устаткування з унікальними авторськими формами 
ігрових елементів; динамічність обладнання за рахунок використання ігрових ін-
сталяцій; синтез мистецтв, дизайну, ергономіки та ігри; використання інтенсивних 

Рис. 6. Дитячий майданчик в комуні Альформілль, поблизу Парижу, арх. бюро 
EspaceLibre. Площа 0,3 га.
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контрастних кольорових гам; ергономічність елементів; використання принципів 
універсального дизайну.

З точки зору перспективи наступних досліджень відокремлено серед всіх 
міських просторів – ігрові простори для дітей, визначено масштабно-ієрархічний рі-
вень об’єкта дослідження.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ В ГОРОДАХ

Осыченко Г.А.
В статье рассмотрен генезис и исторический опыт формирования детских 

игровых пространств, выявлены современные тенденции в формировании игровой 
среды для детей в городах.

Ключевые слова: детские игровые пространства, архитектурно  – дизайнер-
ское формирование, город, инклюзивная игровая среда, интерактивная игровая среда.

CONTEMPORARY TRENDS  
IN FORMING CHILDREN’S PLAY SPACES IN THE CITIES

Osychenko G.O.
In the article genesis and historical experience of formation of children’s play spaces 

reviewed and modern trends in the formation of playing environment for children in the cities 
detected.

Key words: children’s play spaces, architectural – design formation, city, inclusive 
gaming environment, interactive game environment.



42

Zbiór artykułów naukowych.

SEKCJA 3. NAUK BIOLOGICZNYCH.(БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
ПОД- СЕКЦИЯ 2. Биотехнологии.

Кошова В.М.
професор кафедри БПБВ, НУХТ

Коберніцька А.О.
студентка НУХТ групи ТБ 5-М

ВИКОРИСТАННЯ КАРКАДЕ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХОЛОДНИХ ЧАЇВ

Ключові слова: холодний чай, каркаде, плоди шипшини, функціональні напої.

Пріоритетним напрямком виробництва безалкогольних напоїв із нетради-
ційної сировини є включення в рецептуру рослинної сировини, яка має високу анти-
оксидантну активність, збагачена біологічно активними речовинами,вітамінами.

Серед газованих і негазованих напоїв немала перевага належить і холодному 
чаю. Холодний чай (Ice Tea) вважається одним з найбільшдинамічних сегментів сві-
тового ринку безалкогольнихнапоїв.

В якості натуральної нетрадиційної сировини для розробки рецептури нового 
тонізуючого негазованого безалкогольного напою – холодного чаю,використовували 
сухі пелюстки гібіскусасабдаріффа (суданська троянда), та місцеву сировину  – по-
дрібнені сухі плоди шипшини і свіжу круглолистну м’яту.

Гібіскусsabdariffa (наукова назва рослини) – однорічна трав’яниста рослина 
сімейства Мальвові, яскраво – червоного кольору. Походить з Індії, вирощується в 
тропічних регіонах всього світу. Для приготування напою використовували тільки 
темно-червоні пелюстки, чашечки, названі розанчиком [5]. Каркаде також називають 
« суданська мальва », суданська троянда, окра, кенаф, «мальва Венеції».

У пелюстках каркаде знаходяться антоціани, завдяки яким чай набуває на-
сиченого красивого червоного кольору, вони у свою чергу містять вітамін Р (рутин), 
який сприяє нормалізації тиску, зміцнює стінки судин і регулює їх проникність; фла-
воноїди, які посилюють дію антоціанів, очищають організм, покращують метаболізм 
і виводять непотрібні продукти обміну речовин. Із органічних кислот знаходиться 
цитринова, яблучна, винна, які надають чаю кислий смак, втамовують спрагу, осві-
жають, тонізують;аскорбінова кислота  – користь вітаміну С багаторазово посилю-
ється в сукупності з антоціанами і біофлавоноїдами[3]; пектин і поліцукри, сприяють 
очищенню кишківника, видаленню токсинів і важких металів;вітаміни, мікроелемен-
ти, біологічно активні речовини сприяють зміцненню імунітету, будучи прекрасною 
профілактикою проти застуди та грипу, підвищують фізичну витривалість, знижу-
ють нервову напругу. Суданська троянда містить ( у 100 г продукту) пектину – 2,4% 
[5]. Корисні властивості суданської троянди – це величезний позитивний вплив на 
захисні функції організму, зміцнення імунітету, поліпшення функцій нирок і печін-
ки. Цей елемент допомагає виводити токсини й важкі метали з кишківника і всього 
організму людини. Каркаде також має легку седативну дію, нормалізує функції нер-
вової системи, знімає напругу, заспокоює нерви [5].

Для приготування напою також використовували плоди шипшини. 
Шипши́накори́чна, шипши́натравне ́ва (RosamajalisHerrm., RosacinnamomeasensuL.) – 
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шипшина звичайна, дика троянда – так ще в народі називають цю рослину. Плоди 
шипшини – природний полівітамінний концентрат, який є основною рослинною си-
ровиною для вітамінної промисловості[2]. За вмістом вітамінів С і Р — це найбагатша 
культура серед усіх плодових і ягідних рослин.

До складу шипшини входять такі речовини: кемпферол, кверцетин, цу-
кор, пектини, дубильні речовини, яблучна кислота, цитринова кислота, рубіксан-
тін, лікопін, ефірна олія, ряд мінеральних речовин (калій, натрій, кальцій, магній, 
залізо, фосфор) і мікроелементів (марганець, мідь, хром, кобальт, молібден)[4]. 
Всі ці елементи відіграють велику роль в правильному обміні речовин. Шипшина 
містить вітаміни В, P, K. Корисні властивості шипшини збільшуються у міру до-
зрівання плоду. Вітамін Р зміцнює стінки капілярів, допомагає кращому засвоєн-
ню аскорбінової кислоти [4].

Ця рослина має хорошу протизапальну, антибактеріальну, фітонцидну і жов-
чогінну дію, а також використовується для профілактики атеросклерозу і зміцнення 
імунітету. Сушене коріння шипшини має в’яжучі властивості [4].

Наступною сировиною, яка використовувалась для приготування без-
алкогольного напою є м’ята круглолистна,народні назви якої: яблучна м’ята, 
єгипетська,золота, кондитерська м’ята, дикий бальзам. Родом ця м’ята з Єгипту і Ма-
лої Азії[1]. Особливу цінність представляють листя і стебла рослини, які збирають 
до цвітіння, в цей період в них міститься найбільша кількість ефірної олії- ментолу. 
Ментол – основний компонент в хімічному складі м’яти, його кількість доходить до 
2,5% в листках і до 4-6% у суцвіттях. Також в м’яті у великій кількості містяться каро-
тин, ефіри та похідні ментолу. До основних властивостей м’яти відносяться: зняття 
спазмів судин,поліпшення кровообігу, знеболювання, бактерицидна дія [1].

Як бачимо, вище описані компоненти володіють широким спектром загаль-
нозміцнюючих та профілактичних властивостей, підвищуючи харчову та біологічну 
цінність напою.

Для приготування брали свіжу м’яту, сухі пелюстки каркаде та сухі подріб-
нені плоди шипшини.

Задачею даної роботи було розробити рецептуру нового тонізуючого негазо-
ваного безалкогольного напою – холодного чаю, визначити в ньому оптимальне спів-
відношення компонентів, органолептичні та основні фізико – хімічні показники.

Таблиця 1 
Органолептичні показники настою чаю каркаде

№ 
зразка

Кількість 
чаю, г

Органолептичні показники

1 5
Колір-прозорий з блиском; яскраво- рубіновий;Аромат-приємний, яблучно – 
гранатовий; Смак – кислий.

2 7,5
Колір-прозорий з блиском, насичений колір з гранатовим відтінком. Аро-
мат – каркаде з яблучним відтінком; Смак-кисліший ніж у першому зразку.

3 10
Колір- прозорий з блиском, колір стиглої вишні; Аромат – яскравовираже-
ний, характерний каркаде. Смак-смак терпкуватий, дуже кислий.

4 12,5
Колір – дуже насичений колір з фіолетовим відтінком. Аромат-насичений, 
притаманний каркаде. Смак – дуже кислий і терпкий, випирає кислота.
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Спочатку готували настої з наведених компонентів і підбирали їх кіль-
кість. Кип’ятили розраховану різну кількість сировини в 0,5  дм3звичайної во-
допровідної води – по 5 хв., далі настоювали 30 хв., а за 1 хв. до кінця кипіння 
до шипшини додавали м’яту. Для приготування холодного чаю використовува-
ли цукровий сироп концентрацією 69% мас. За результатами органолептичної 
оцінки, які наведені в табл.1 і табл.2. найкращими зразками настоїв були обрані 
зразки № 3, які використовувались надалі для приготування різних варіацій ку-
пажних сиропів.

Для надання зразкам настоїв шипшини з м’ятою більш вираженого арома-
ту було проведено підбір ароматизатора таких як: «Груша», «Яблуко», «Шипшина», 
«Лимон». Найбільш гармонійним виявився ароматизатор ідентичний натуральному 
«Шипшина». Далі готували різні купажні сиропи, варіюючи настої – каркаде і шип-
шини з мятою. Визначали органолептичні та фізико – хімічні показники. Купажні 
сиропи змішували з водою в співвідношенні 1:4, але після проведення органолеп-
тики досліджуваних зразків було встановлено, що всі вони мають невиразні світло-
жовті або світло-рожеві кольори, прозорі з блиском; солодкуваті на смак з нотками 
м’яти. Далі прийняли рішення готувати менш розведений водою купажний сироп, а 
саме- за основу брали приготований настій каркаде з додаванням інших компонен-
тів. Це сприяло і більш яскравому кольору напою, і виразнішому смаку та аромату. 
Після приготування трьох різних напоїв найкращим виявився зразок № 2 (табл.3). 
Оптимальна доза цукрового сиропу для найкращих органолептичних показників 
це – 140 см3 цукрового сиропу з розрахунку на 1дм3 напою. З обраного купажу було 
виготовлено натуральний освіжаючий, тонізуючий негазований напій – холодний 
чай «Суданська насолода», з вмістом СР= 14,6 % і кислотністю 1,7 см3 розчину NaOH 
концентрацією 1,0 моль / дм3 на 100 см3 напою.

Таблиця 2 
Органолептичні показники настою шипшини з м’ятою

№ зразка Шипшина, г М’ята, г Органолептичні показники

1 2 8

Колір- прозорий з блиском; жовтий з темно- солом’яним від-
тінком. Аромат-яскраво виражений аромат м’яти, шипшина 
не відчувається. Смак- водянистий, присмак м’яти, ненасиче-
ний, пустуватий, шипшина не відчувається.

2 4 6

Колір- яблучного соку, прозорий з блиском; Аромат- м’яти, 
з легким відтінком шипшини; Смак- шипшини, з приємним 
відтінком м’яти, ненасичений, з легкою кислинкою, в після 
смаку відчувається легкий відтінок сухофруктів.

3 6 4

Колір- насичений, прозорий з блиском; світло-коричневий 
з бурштиновим відтінком. Аромат- шипшини, яскраво- 
виражений,з легким приємним відтінком м’яти; Смак- шип-
шини, насичений, кислий, в післясмаку відчувається м’ята.

4 8 2
Колір- прозорий з блиском; темно-коричневий з мідним 
відтінком. Аромат-насичений аромат шипшини, м’ята ледве 
відчувається; Смак- кислий і терпкий.
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Органолептичні показники готового напою наведені в табл.4.
Таким чином, можна зробити висновок, що приготований на натуральній 

сировині тонізуючий негазований напій – холодний чай «Суданська насолода» не по-
требує додавання синтетичних ароматизаторів, консервантів та барвників. Експери-
ментально встановлено, що напій при температурі5-8 ⁰C може зберігатись від 10 до 
15 діб. Рекомендовано вживати холодний чай «Суданська насолода» в літній період 
для втамування спраги та для підтримки тонусу організму.
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Таблиця 3 
Витрати компонентів на приготування 1 дм3 напою

№ зразка Настій каркаде, см3 Цукровий сироп, см3 Настій шипшини з м’ятою, см3

1 300 140 560
2 400 140 460
3 500 140 360
4 600 140 260

Таблиця 4 
Органолептичні показники готового напою

№ 
зразка

Колір Аромат Смак

2
Прозорий з блиском, 
яскравий, червоний з полу-
ничним відтінком

Гармонійний, каркаде з 
шипшиною та з приємними 
нотками м’яти, з легким 
абрикосовим тоном

Кисло – солодкий, злаго-
джений, м’який, приємна 
кислинка та нотки м’яти 
освіжають
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. Биотехнологии.
Макеєнко О.Л.

НТУУ «КПІ», ФБМІ гр. БМ-23

БІОЧІПИ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЧІПІВ В МЕДИЦИНІ

Ключові слова: біочіпи, ДНК-чіп, РНК-чіп, білковий чіп.
Key words: biochip, DNA chip, RNA chip, protein chip.

Поняття біочіп було вперше використано в 21 сторіччі. Біологічні мікрочіпи 
(біочіпи) – це аналітичні біонанопристрої, що з високою точністю дозволяють за ко-
роткий термін отримати максимально достовірну інформацію про функціонування 
різноманітних генів в живій системі. Існують два основних види біочіпів:

1. Мікроматриці різних з’єднань, в основному біополімерів, іммобілізованих 
на поверхню скла, в мікрокаплях гелю;

2. Мікролабораторії.
В залежності від природи іммобілізованих зондів біочіпи розділяють на 

4 групи:
• ДНК-чіпи;
• РНК-чіпи;
• Білкові чіпи;
• Клітинні чіпи.
Найчастіше застосування в клінічній та дослідницькій практиці, особливо 

для аналізу спектру різних мутацій або алельних варіантів різних генів, отримали 
ДНК-чіпи. В типовому варіанті, вони представляють собою мініатюрні гелеві плас-
тинки з багаточисельними отворами (ячейками), які містять в собі набір ДНК зон-
дів [2]. Аналогічний біочіп створили спеціалісти з Нортвестернского університету 
в США, вони розробили біочіп який сигналізує про потрапляння на нього ДНК від 
патогенних мікробів, тоді фрагмент ДНК зондів з прикріпленими до них мікрочас-
тинками золота вишиковуються в ряд. Між електродами починає проходити струм, 
и біочіп сигналізує о загрозі. Сигнал починається лише коли золоті мікрочастинки 
замикають два електроди.

Також широко застосовуються олігонуклеотидні чіпи. Вони також здатні 
ідентифікувати одночасно десятки та сотні генів та проводити паралельно аналіз, 
для виявлення специфічних нуклеотидних послідовностей та нуклеотидних варіацій 
в їх структурі. Однак коли гени присутні в геномі в більше ніж одній кількості копій, 
потрібно їх ампліфікувати. Ампліфікація гену на чіпі проходить в дві стадії, інколи 
стадії гібридизації та ампліфікації об’єднують в одну [3,5].

В медицині де необхідно проводити велику кількість білкових реакцій зна-
йшли своє місце білкові чіпи. Білкові молекули, на відміну від ДНК і олігонуклеоти-
дів, є особливо сприйнятливими до свого оточення. Різноманітність фізико хімічних 
властивостей білків робить їх іммобілізацію у форматі мікрочіпа досить складним 
завданням. Будова чіпа для аналізу білків така ж, що і у ДНК-чипів. Лише ті чіпи, на 
яких проходить ферментативна реакція, мають більш рідкісне розташування осеред-
ків, а ті, на які йде ДНК-реакція, більш частіше. Білки-маркери  – це продукт «по-
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ломок» гена або генів, вони перетворюють нормальну клітку в дефектну або хвору 
клітину при конкретній хворобі. Ці білки з’являються на поверхні клітин і є білками-
антигенами і для кожної хвороби вони свої. У білковому чипі як молекули-зонда, 
тобто білка-маркера дефектною чи хворої клітини може бути білок-антиген, тоді в 
сироватці від пацієнта визначають антитіла до нього. Якщо молекулою-зондом бе-
реться антитіло, то в сироватці крові від пацієнта шукають білок-антиген. У зв’язку з 
розшифровкою генома людини потрібен аналіз функцій величезної кількості білків в 
клітинах різного типу, у тому числі раніше невідомих.

Тисячі білків можуть бути фіксовані в різних осередках мікрочіпа і одночас-
но проаналізовані на здатність: пов’язувати відомий ліганд, каталізувати ту чи іншу 
ферментативну реакцію, взаємодіяти з антитілами, низькомолекулярними сполука-
ми тощо. У ракової клітки важливо вивчати крім білків-маркерів, білків-рецепторів 
і антитіл до них, білкові властивості інвазії, фактор росту ендотелію судин-1 і білок-
рецептор до нього на поверхні гемопоетичних клітини [4].

Для виявлення інфекційних та вірусних збудників хвороби почали застосо-
вувати гідрогелеві біочіпи. Процедура заснована на мультиплексорній ПЦР з наступ-
ною гібридизацією на біочіпі і дозволяє ідентифікувати близько 95% Rif-стійких та 
88% Inh-стійких штамів M.Tuberculosis в клінічних зразках протягом 24 годин. Спе-
цифічність аналізу близька до 100% для обох препаратів.

Також розроблені гідрогелеві біочіпи для одночасного виявлення ВІЧ-1, ві-
русів гепатиту В та С в зразках плазмі крові з допомогою проведення ПЦР на біочіпі з 
детекцією в режимі реального часу, дозволяє виявляти не тільки якісну, але і кількіс-
ну ідентифікацію декількох мішенях в досліджуваному зразку [1].

Можливості технології гідрогелевих биочипов надзвичайно великі. Прове-
дення багатопараметричного якісного та/або кількісного аналізу біологічного зразка 
дозволяє охопити практично всі галузі медичної діагностики.

Ефективність біочипів обумовлена можливістю паралельно проводити 
велику кількість специфічних реакцій, і взаємодіючих молекул біополімерів, та-
ких як ДНК, білки, полісахариди, один з одним так і з низькомолекулярними лі-
гандами. Завдяки такій здатності вдається в паралельних дослідах отримати на 
окремих частинах біочіпу велику кількість біологічної інформації, що зменшує 
загальний час проведення аналогічних реакцій в декілька разів. Реєстрація про-
цесів на біочіпах проходить за допомогою флуоресцентних, хемілюмінесцентних 
або масспектрометричних методів. Для клінічних дослідів розроблені лазерні 
аналізатори, які дозволяють проводити кількісну реєстрацію флюоресценції од-
ночасно з всієї поверхні біочіпу [3].

Технологія биочипов інтенсивно розвивається. Розробляються нові підходи, 
що дозволяють спростити і прискорити методику, інтегрувати в єдину процедуру всі 
стадії проведення аналізу, включаючи обробку біологічного зразка, виділення нукле-
їнових кислот, ампліфікацію специфічних мішеній безпосередньо на біочіп з кіль-
кісної ідентифікацією в режимі реального часу. Такі «Лабораторії на чіпі» дозволять 
значно поліпшити якість лабораторно діагностики, знизити ймовірність зараження 
медперсонала потенційним інфекційним матеріалом, зменшити кількість помилково-
позитивних і помилково-негативних результатів, скоротити бюджетні витрати на лі-
кування і підвищити якість життя населення в цілому.
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АНАЛІЗ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ  
КОРІВ РІЗНОЇ НАПРУГИ РОСТУ

Проведено аналіз молочної продуктивності корів різних класів розподілу за 
індексом напруги росту. Доведено ефективність відбору корів класу М+, які харак-
теризуються вірогідно вищими значеннями показників молочної продуктивності 
за даними першої лактації.

Ключові слова / Keywords: корова / cow, показники інтенсивності росту / 
indicator intensity of growth, класи розподілу / division classes, молочна продуктивність 
/ milk productivity, лактація / lactation.

На сучасному етапі вдосконалення порід великої рогатої худоби виникає 
необхідність подальшого дослідження формування господарсько корисних ознак 
тварин з урахуванням рівня та напряму взаємозв’язку між ними для прискорення 
темпів генетичного поліпшення худоби [3].

З цією метою науковці все більше приділяють уваги питанням раннього про-
гнозування живої маси тварини, надою молока за лактацію, тривалості продуктивно-
го використання тощо [3, 8, 9]. В останні роки досить інтенсивно вивчається вплив 
росту і розвитку молодняку на майбутню продуктивність корів.

Встановлено, що чим вища жива маса при народженні, тим вища інтенсив-
ність росту в період вирощування молодняку, зменшується вік першого осіменіння, 
підвищується молочна продуктивність у корів [1].

В дослідженнях професора І. М. Панасюка виявлено, що тварини із швид-
ким спадом росту до річного віку переважали одноліток із сповільненим спадом 
за надоєм молока на 12% [6]. Водночас Т. П. Коваль наголошує, що найвищі на-
дої характерні коровам з помірною інтенсивністю формування живої маси [5]. 
За дослідженнями О.  В.  Денисюка встановлено, що корови, яким характерний 
швидкий тип розвитку, переважали одноліток зі сповільненим типом розвитку 
за надоєм молока і кількістю молочного жиру [3]. Тому, для створення стад з ви-
сокою молочною продуктивністю при відборі перевагу слід надавати теличкам із 
швидким типом розвитку.

Тварини, для яких характерною є найвища рівномірність росту у віковий 
період 0-3-6 місяців, характеризуються вірогідно вищим рівнем молочної продук-
тивності за даними першої лактації. Тобто, з метою підвищення рівня молочної 
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продуктивності серед корів-первісток ефективним є використання в якості крите-
рію відбору індексу рівномірності росту [2].

У зв’язку з можливістю використання таких показників інтенсивності росту, 
як інтенсивність формування, напруга та рівномірність росту для прогнозування мо-
лочної продуктивності корів у ранньому віці є необхідність подальшого дослідження 
в цьому напрямку, що і було метою нашої роботи.

Дослідження було проведено в умовах сільськогосподарського виробни-
чого кооперативу (СГВК) «Авангард» Жовтневого району Миколаївської області.

Було сформовано три групи тварин з 48  корів червоної степової породи 
залежно від величини індексу напруги росту (Ін) у віковий період 0-3-6 місяців на 
підставі даних нормованого відхилення ( σ,X 670± ): М+  – тварини з величиною Ін 
>0,4201, М0 – в межах 0,3692 – 0,4201, М- – <0,3692.

Індекс рівномірності росту (ф.1) та напруги росту (ф.2) визначали за методи-
кою В. П. Коваленка [4]:

   (формула 1)

  (формула 2)

де Δt – інтенсивність формування;
СП – середньодобовий приріст у віковий період 0-6 місяців, кг;
ВП – відносний приріст у віковий період 0-6 місяців.
Інтенсивність формування (ф.3) визначали за методикою Ю. К. Свєчина [7]:

Таблиця 1 
Показники інтенсивності росту у різні вікові періоди телиць різних класів розподілу, 

XSX ±

Показники інтенсивності росту n
Класи розподілу
М+ М0 М–

віковий період 0-6-12 місяців
∆t 14 1,16±0,015 1,02±0,008*** 0,92±0,010***
Ін 19 0,44±0,005 0,39±0,002*** 0,35±0,003***
Ір 15 0,29±0,003 0,31±0,004*** 0,33±0,004***
віковий період 6-12-15 місяців
∆t 14 0,16±0,011 0,24±0,015*** 0,32±0,012***
Ін 19 0,14±0,010 0,21±0,013*** 0,26±0,010***
Ір 15 0,39±0,005 0,44±0,010*** 0,43±0,003***
віковий період 12-15-18 місяців
∆t 14 0,03±0,005 0,06±0,008** 0,05±0,007*
Ін 19 0,05±0,008 0,09±0,014* 0,08±0,011*
Ір 15 0,53±0,004 0,55±0,014 0,51±0,014

Примітка: тут і далі * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001.
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  (формула 3)

де W0, W6, W12 – жива маса тварин при народженні та у віці 3 і 6 місяців від-
повідно, кг.

З метою порівняльної оцінки молочної продуктивності використано наступ-
ні показники за 305 діб першої лактації: надій (кг), вміст жиру в молоці (%), кількість 
молочного жиру (кг).

Нами було проведено аналіз вікової динаміки показників інтенсивності росту те-
лиць різних класів розподілу (табл. 1). Встановлено, що найвищими значеннями інтенсив-
ності формування та індексу напруги росту у віковий період 0-6-12 місяців характеризуються 
телиці класу М+ і вони статистично вірогідно переважають тварин модального класу та класу 
М–. Значення зазначених переваг відповідають третьому порогу вірогідності (р<0,001).

Однак за індексом рівномірності росту тварини класу М+ статистично віро-
гідно поступаються телицям класів М0 та М– на 0,02 та 0,04. Значення обох різниць 
відповідає третьому порогу вірогідності (р<0,001).

При аналізі даних вікового періоду 6-12-15 місяців встановлено, що найниж-
чими значеннями показників інтенсивності росту відрізняються телиці класу М+. 
Значення різниць є статистично вірогідними (Р<0,001).

У віковий період 12-15-18  місяців за індексом рівномірності росту статис-
тично вірогідні різниці між групами телиць відсутні (р>0,005). Однак тварини мо-
дального класу відрізняються вірогідно вищою інтенсивністю та напругою росту.

Зазначені різниці підтверджено результатами проведеного однофакторного 
дисперсійного аналізу (табл. 2). Встановлено вірогідний вплив розподілу на класи за 
індексом напруги росту на мінливість показників інтенсивності росту телиць у віковий 
період 0-6-12 місяців. Частки впливу становлять 83,96, 90,28 та 49,59% відповідно.

Таблиця 2 
Вплив класової приналежності телиць на мінливість показників інтенсивності їх росту у 
різні вікові періоди

Організовані фактори мінливості
Показники

SS df MS F η2

віковий період 0-6-12 місяців
∆t 0,41 2 0,206 117,79*** 83,96
Ін 0,06 2 0,031 208,97*** 90,28
Ір 0,01 2 0,004  22,13*** 49,59
віковий період 6-12-15 місяців
∆t 0,16 2 0,081  28,57*** 55,94
Ін 0,10 2 0,050  23,90*** 51,50
Ір 0,02 2 0,010  12,31*** 35,37
віковий період 12-15-18 місяців
∆t 0,01 2 0,003  3,76* 14,32
Ін 0,02 2 0,008  3,83* 14,55
Ір 0,01 2 0,005  1,96 8,02

 

)(5,0)(5,0 612

612

06

06

WW
WW

WW
WW

t
+

−
−

+
−

=∆



52

Zbiór artykułów naukowych.

Аналогічні висновки можна зробити при аналізі даних вікового періоду 6-12-
15 місяців. У віковий період 12-15-18 місяців встановлено лише статистично вірогід-
ний вплив класової приналежності на мінливість інтенсивності формування та на-
пруги росту. Частки впливу складають відповідно 14,32 та 14,55%.

В результаті аналізу показників молочної продуктивності за 305 діб першої 
лактації корів різних класів розподілу за індексом напруги росту встановлено відсут-
ність статистично вірогідних різниць за величиною надою та вмісту жиру в молоці 
(табл. 3). Наявна лише тенденція до вищої величини надою за 305 діб лактації у корів 
класу М+, а за вмістом жиру в молоці – у корів модального класу.

Однак, встановлено, що за кількістю молочного жиру найбільшим значен-
ням характеризуються корови класу М+ і вони статистично вірогідно переважають 
тварин класу М– на 7,4 кг. Значення вказаної різниці відповідає першому порогу ві-
рогідності (р<0,05).

Отже, корови класу М+ характеризуються вірогідно вищою молочною про-
дуктивністю порівняно із тваринами класу М– і саме відбір телиць класу М+ за на-
пругою росту у віковий період 0-6-12 місяців дасть змогу підвищити рівень молочної 
продуктивності серед первісток.
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CATTLE KETOSIS AND DAIRY FARMING IN KAZAKHSTAN

Key words: ketosis, metabolism, liver, cow.
Cattle ketosis  – Ketosis presents the disease with preferentially protein, lipid 

and carbohydrate metabolism, characterized by increased acetone type ketone bodies, 
acetoacetic and beta hydroxy-butyric acid elaboration in the tissues, urine, milk, as well as 
dystrophic changes of organs. It is more typical among high producing cows in the last two 
precalving months and the first three post galactosis months, mainly in winter interlactation 
period. Ketosis causes great economic losses for dairy farming due to the loss of productivity, 
untimely cow disposal, kindle undersupply, calves with lower viability birth and poor milk 
quality. Excessive ketone bodies congestion may be typical for some diseases such of the 
cardiovascular, digestive and other systems diseases (are nominally called contominant or 
secondary ketosis), and for traumatic retikuloeritonite, forestomach atony, endometritis, 
hepatosis, phlegmon and others.

Etiology. The disease is caused by down-calving and lactating cows feeding rules 
violation: excess protein feeding (high-concentrate feeding type) combined with forages 
consisting of easily digestible carbohydrates (grasses, good quality grass hay, beet and others.) 
deficiency. At the dairy farms, where sugar-protein diet ratio is 0.2-0,3 (instead of the optimal 
0.8-1.0), ketosis is suffered by 70-80% of the livestock. The reason for the mass ketosis spread 
is explained by feeding a large quantity of ketogenic forages for prolonged period: silage 
containing butyric acid, grain stillage, fermented cossettes, forages contaminated with 
bacterial population. Lack of active movements, solar radiation deficiency, non-conformity 
with zoological and hygienic regulations indoors, vitamin and mineral deficiencies also give 
rise to the disease. A certain role in ketosis initiation and progression is played by genetic 
factor (black-variegated rock cow suffer more than crossbreeds with Jersey rock bulls). 
An important factor in ketosis progression is presented by pituitary- paranephric system 
parafunction combined with adrenocorticotropic hormone, thyroxine and glucocorticoids 
insufficient secretion.

Ketosis symptoms vary depending on the degree of metabolic disorders. At ketosis 
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benign, when etiological factors have short –term or irregular effect, and organism resistance 
is high, such symptoms as depression or a low degree of excitation, fearfulness, forestomach 
hypotension, loss of appetite, and sometimes weight loss, as well as possible milk production 
decrease on 2-4 l. per day may be observed among livestock. These asymptomatic forms of 
ketosis (described as subclinical ketosis) can be detected during periodic health examination 
based on kenote bodies’ high concentration in blood and urine.

While clinically apparent form of ketosis, livestock is characterized by general 
depression, anorexia and dysorexia, weight loss, general weakness. Animals are mainly 
resting, their milk production is decreased on 30-50%, and sometimes more. The disease 
typical feature is acetone-odour in expired air (rotten apples odour). In severe cases, 
symptoms of the general toxicity with the signs of dystrophic hepatic, kidneys, heart injuries; 
mucic ochodermia, gastroenteritis, liver increasing and sickliness, and hollowness and heart 
sounds segregation, breathing and heart beating acceleration. [1]

As the disease, ketosis had been first described at the beginning of previous 
century, but it started prevailing in the recent decades. According to domestic and foreign 
scientists’ data, ketosis occurs in 12-80% of highly-producing cows. [2] The disease is mainly 
observed in the first 1-2 months after calving, mainly among high-producing cows, with a 
productivity level of 4000 or more kg of milk per lactation, but the cases of disease among 
cows in interlactation period are also rather common.

Ketosis among dairy cows is a great economy felony for their farmers due to 10-
15% decline of milk production, reproduction dysfunction, cows death, high- producing 
cows utilization term reduction, culling them for meat, newborn calves mortality[3, 4, 5].

Ruminants, among which is the cow, aptitude to the ketosis is primarily caused by 
the digestion process, when carbohydrates migrate from swordcut to the blood not in the 
form glucose, but as volatile fatty acids, whereof only propionic acid possesses glucogenic 
property, produced in the swordcut while digesting. Acetic acid is not a source of glucose 
and butyric acid, present in low-quality forages, is a ketone bodies precursor in cow body. 
Under normal cow diet, volatile fatty acids rate in the swordcut should be the following: 65% 
of acetic, 20% of propionic and 15% of butyric acid.

Contributory cause should include: physiologically unjustified, inadequate feeding, 
lack of active walks in the winter period, the absence of solar insolation, that causes various 
metabolic disorders among cows. These are the most typical issues for heavy yielding cow 
owner consulting veterinarians. And high yielding cows ketosis is the most.general giadnosis.

Currently, the Republic of Kazakhstan has dramatically changed dairy farming 
environment. In the context of livestock production intensification on large cattle-breeding 
complexes and farms, the traditional type of dairy cows feeding was changed. It resulted in 
quick milking herd genetic potential and milk production rising. Higher milk production 
leads to quick metabolic processes in the dairy cows bodies increasing. A large concentration 
of animals on restricted areas increased adverse effects of such factors as physical inactivity, 
lack of solar insolation and aeration on animals.

According to statistics data for 2012, the average milk yield per 1 cow in Kazakhstan 
was 2219 kg. At the same time, 85% of the total milk volume was produced in private farms. 
In comparison this rate is equal to 50% – in Russia, to 14% – in Belarus, that allows not only 
providing the country with milk products, but also exporting them. This factor is largely 
connected to relatively higher productivity, averagely by 50%,of cows from commercial farm 
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units when comparing to farmsteads, that is, according to the RoK statistics, cows’ milk yield 
in commercial farm units constitutes averagely 3847 kg, when comparing to 2236 kg – in part-
time farms and 1 807 kg – in farmsteads. The successful food program implementation for 
further milk and meat production increasing largely depends on herd reproduction operation 
improvement. The main factors, determining the reproductive ability of cows include cattle 
feeding and keeping level. However, the experts work technique for herd reproduction also 
plays an important role. Selective works success allowed reaching a significant increase in 
local dairy cattle, characterized by high adaptation to local environment, productivity [6].

Kazakhstan grasses are not characterized by large amount of energy and protein, 
they should be obtained from concentrated forages, such as wheat, soybean meal, sunflower, 
corn, etc. Forager should add 5-10 kg of wheat and barley to piece out a shortage of energy 
in the diet. However, he can, thereby, cause possible problems pertaining to low total dietary 
fibre content and a high content of easily digested amylum in the swordcut. Both problems 
will lead to low pH in the swordcut and this will result in acidosis.

This problem is particularly acute at the beginning of lactation. Swordcut acidosis 
may reduce dry matter intake by the cow, making the animal use its depot fat for milk 
production.

Wherein, a large amount of fat should be transformed into glucose in the liver for 
milk lactose production. However, the liver will not cope with such a large amount of fat that 
will result in bacony liver or ketosis.

One of the main reasons of ketosis is connected with interlactation period. The 
cows that have calved being too well-fed, are more amenable to ketosis due high fat stores 
and bad appetite immediately after calving. There are therapeutic and preventive medicines 
that can be used for ketosis treating or preventing. For example, propylene-glycol, proof 
choline chloride and niacin.

A special diet also should be implemented during interlactation period and at the 
beginning of lactation. Such a diet implementation during the interlactation period and 
transition period is not easy process and does not always produce instantaneous effect. 
But this method will definitely improve your cows’ health that will result in increased milk 
production and save costs on expensive medicine used in high doses.

 Reproductive property. Calving interval lasting over 420 days and heifers’ age of 
above 28 months at first calving constitute an urgent problem in the world, as well as in 
Kazakhstan. Some of these problems can be solved by changing the heifers feeding strategy 
and providing them with vitamins and minerals at an early age.

It’s worth to say, that cattle young stock providing with all necessary vitamins and 
minerals is often disregarded, or they are provided with too small amounts of vitamins and 
minerals, though young stock (calves, heifers) – is your future broodstock.

Heifers are often feed by poor quality forages with low protein content, as protein 
is expensive. It will lead to reproductive organs growth and development impairment, that 
will ultimately result in later age of the first calving. Such a situation will thereafter result 
in milk production volumes losses and will likely result in increasing the expenditures for 
insemination.

The diets for interlactation and transition period and for the first 100  days of 
lactation largely impacts on the cows’ reproductive property. As a farmer, you should walk 
a thin line between milk production and animal reproductive property, as both processes 



57

Współczesne tendencje w nauce i edukacji  

require energy costs of the cow.
Besides, providing animals cattle with all necessary cattle vitamins A, E and micro 

elements such as selenium, manganese and zinc, it is possible to adjust the diet by transiting 
from a starch-containing (energy sources) forage sources in the first 50 days of lactation to 
a fat-containing (energy source) forage sources in the last 50 days of lactation. If the first 
variant will bring the cow out of adverse energy balance, the second variant is most useful 
for animal reproductive property.

Thus, an integrated approach with considering such issues as forage storage and 
batching technology, balanced and specified feeding, and the correct approach to young 
stock growing is necessary for livestock breeding sustainable development [7].
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THE IMPACT OF FEED ADDITIVES BASED ON VERMICULITE TO THE 
HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS OF BROILERS 

AND LAYING HENS
Abstract. There was investigated the effects of basal diets supplemented with a feed 

additives based on Kazakhstan field’s vermiculite on hematological and biochemical blood pa-
rameters of broilers and laying hens. In the experiment 200 chickens were allocated into five 
groups with 20 chickens each. The control group was fed by basal diet when diets of the second 
and the third experimental groups included 3% and 5% vermiculite and the fourth and fifth 
groups – 3% and 5% vermiculite and fish meal. There was obtained that dietary treatment with 
feed additive with vermiculite significantly increased the hematological and biochemical blood 
parameters (p<0.05) in comparison with control experimental groups.

Keywords: vermiculite, mineral, feed additive, fish meal, broiler.

The efficiency of the industrial production of eggs and meat is caused by many fac-
tors, which is a complete and balanced mineral diet of poultry. The problem of mineral nu-
trition of the bird is solved by the use of complete feed and various additives. It is advisable 
to pay attention to some of the natural resources, wich have a wide range of properties [1].

One of the most promising natural resources, suitable for use in agri-
culture is vermiculite. Vermiculite is secondary material that is obtained from volcanic 
magma resources. High heat treatment creates an expantion in volume, an increase in per-
meability and a descrease in weight. The obtained product is very light and sterile. With 
thermal insulated and fire-resistant features, vermiculite is used as the land regulator in 
agriculture. The chemical composition of vermiculite is: SiO2 38-46%, AL2O3 10-17%, MgO 
16-35%, CaO 1-5%, K2O 1-6%, Fe2O3 6-13%, TiO2 1-3% and H2O 8-16%. Material has a rela-
tively high water-holding capacity (200-325% of weight and 20-50% by volume) and thermal 
conductivity (0.065-0.062 watt) and it has a gold colored, accordion shaped physical appear-
ance. Although it has the same function as perlite, vermiculite has better thermal properties 
and lesser dust ratio than perlite [2; 3].

Vermiculite subjected to heat treatment already can be used with the big economic 
benefit in the various purposes. Indeed, vermiculite doesn’t burn, doesn’t break up. It is 
chemically inert and possesses bio-firmness. It is also ecologically pure; has beautiful gold 
color [4; 5].

There are many deposits of vermiculite in the Republic of Kazakhstan [6].
The blood is a liquid tissue of the body, which reflected the physiological condi-

tion as mirror. It will change the morphological and biochemical composition of the blood 
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while disorders or infectious diseases function of organ. In practice veterinary medicine 
frequently using biochemical methods [7; 8].

Material and methods. The research was performed during 2015 at the poultry farm 
LLP “Saru Bulak”.The material of study was the vermiculite of Kulantau deposit (Kazakhstan). For 
beginning the experiment were used broilers breed “Arbor Acres” and hens breed “Hajseks White”. 
Birds had a free access to diets and water. All birds were fed with a standard industrial diet of the 
LLP “Saru bulak”. All feed mixtures contained the same components; the only difference was that 
the mixtures designed for the experimental groups were supplemented with vermiculite. In the ex-
periment chicks divided into five groups for feeding fodder with a different content of the vermicu-
lite (control without vermiculite, with 3%, 5% vermiculite, 3% and 5% vermiculite with fish meal), 
each consisting of 20 chickens respectively (Table. 1). Feeding, weight control and maintenance of 
the birds comply with the requirements of the cellular content of the final hybrids.

For study the blood was taken from the jugular vein. Hematological studies were 
performed on hematology analyzer MS4 / 3. The determining total serum protein, calcium 
and phosphorus carried on a biochemical analyzer BioChem FC-200 (USA).

Due to the influence of the studied feed additives in broilers was an increase in the 
level of hemoglobin synthesis and erythropoiesis (Table. 2). The amount of hemoglobin is 
an indirect indicator of the body’s iron saturation [9]. Low hemoglobin content of 21.3% in 
the control group where hens received only standard feed. The natural mineral – vermiculite 
has a high biological activity and cation exchange capacity.

Hematologic studies include hematocrit value. Hematocrit indicates the ratio be-
tween the volume of plasma and blood cells [10]. The value of hematocrit in all studing groups 
matches to physiological standards. The hematocrit laying hens and broilers fed various min-
erals significantly higher in all experimental groups than in the control. The maximum in-
crease of hematocrit of 13.1% observed in the fourth group, where laying hens receiving 5% 
vermiculite and fishmeal. Accordingly, an increase for 7.5% and 6.3% in the second group (5% 
vermiculite) and in the third experimental group (3% vermiculite and fish meal).

Table 1.  
Scheme of the experiment

№ Group Conditions The number of birds
Laying hens

I

Control 100% BD 20
1 experimental 97% BD + 3% vermiculite 20
2 experimental 95% BD + 5% vermiculite 20
3 experimental 97% BD + 3% (V+FM) 20
4 experimental 95% BD + 5% (V+FM) 20

Broilers

I I 

Control 100% BD 20
1 experimental 97% BD + 3% vermiculite 20
2 experimental 95% BD + 5% vermiculite 20
3 experimental 97% BD + 3% (V+FM) 20
4 experimental 95% BD + 5% (V+FM) 20

Note: Abbreviation: BD – The basic diet, V-vermiculite, FM – fish meal.
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The number of red blood cells in all the groups matches to physiological standards. 
Increasing the number of red blood cells in the experimental groups to 2,0-3,25% accompa-
nied by an increase in haemoglobin.

The broilers fed with feed additive 5% vermiculite and fish meal protein concentration 
of 3.8 g / L higher (P <0.001) than in the serum of the hens in the control group (35.3 g / l).

The increase of calcium in the 24.6% observed in the third experimental group. 
This is associated with the highest ion-exchange activity of vermiculite in comparison with 
other natural minerals. The amount of phosphorus in the serum egg-laying hens and broil-
ers with respect to the control group has a small increase.

When using natural feed additives in experimental groups increases the amount of 
protein compared to the control. It is associated with increased metabolism in the body. This 
was confirmed by an increase in the productivity of experimental hens

Conclusions: The research results showed the absence of any negative impact of 
new feed additives on the physiological state of broilers and laying hens. Inclusion the ver-
miculite in the diet of birds contributes to the productivity of the birds, the growth, provides 
safety and resistance of poultry.

Based on these findings we can conclude that the feed additive does not cause abnor-
malitiesin the physiological status of the birds and it can be used as feed additives in the feed.
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ПРОГНОЗ КАЧЕСТВА ГРУНТОВЫХ ВОД,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА РАЗНОМ УДАЛЕНИИ  

ОТ ПОЛЕЙ, ОРОШАЕМЫХ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

Анотація. У статті Катерини Ковальської і Ніни Хмельницької «Прогноз 
якості ґрунтових вод, що використовуються для водо забезпечення на різній віддалі 
від полів, зрошуваних стічними водами» розглянута послідовність розрахунків і 
початкові параметри для прогнозування якості підземних вод, які використовують-
ся для водо забезпечення на різний відрізок часу і на різній віддалі від полів, зрошуваних 
стічними водами.

Ключові слова: забруднюючі речовини: азот, фосфор, калій, концентрація 
речовин, розбавлення ґрунтових вод, відтік ґрунтових вод.

Аннотация. В статье Екатерины Ковальской и Нины Хмельницкой «Про-
гноз качества грунтовых вод, используемых для водоснабжения на разном удалении 
от полей, орошаемых сточными водами» рассмотрены последовательность вычисле-
ний и исходные параметры для прогноза качества подземных вод, используемых для 
водоснабжения на разный период времени и на разном удалении от полей, орошаемых 
сточными водами.

Ключевые слова: загрязняющее вещества: азот, фосфор, калий, концентра-
ция веществ, разбавление грунтовых вод, отток грунтовых вод.

Annotation. The article Katerina Kowalska and Nina Khmelnitsky «Forecast quality of 
groundwater used for water supply at different distances from fields irrigated with wastewater», 
consider the sequence of calculations and input parameters for the prediction of the quality of 
groundwater used for water supply in the different periods of time and at different distances 
from fields irrigated with wastewater.

Keywords: pollutants: nitrogen, phosphorus, potassium, concentration of the 
substances, the dilution of groundwater, groundwater outflow.

Постановка проблемы. Утилизация отходов и орошение сточными водами 
на территории, расположенной выше по течению грунтового потока, питающие ко-
лодцы и скважины населенных пунктов может быть допущена только при условии 
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централизованного водоснабжения. В случае децентрализованного водоснабжения 
населенных пунктов, расположенных вблизи территории утилизации отходов жи-
вотноводства или орошения должен быть установлен строгий контроль за качеством 
колодезной воды. Колодезная вода, используемая для хозяйственно бытовых нужд 
населения должна быть безвредна по химическому составу и безопасна в эпидеми-
ческом отношении, при этом концентрация азота аммиака не должна превышать 
2,0 мг/л (по N), азота нитритов – 3 мг/л (по NО2) и азота нитратов – 45 мг/л (по N03) 
[1].

Основными загрязняющими веществами по отношению к грунтовым водам 
является азот, фосфор, калий. Эти же вещества являются питательными для расте-
ний, так что потери их при вымывании незначительны. Калий при внесении в почву 
замещает катионы Са++, поэтому он также не представляет опасности для грунтовых 
вод. Следовательно, основная роль в загрязнении грунтовых вод принадлежит азоту 
в нитратной форме [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Важнейшей величиной при 
определении загрязнения подземных вод животноводческими стоками является 
величина Qp, характеризующая количество загрязняющих (питательных) веществ, 
выносимых растениями. По данным НПО «Прогресс» (поселок Купавна Москов-
ской области) [3] величина Qp составляет около 60% первоначального содержания 
загрязняющего вещества (применительно к нитратному азоту) в используемых для 
орошения сточных водах величина зависит от вида выращиваемой культуры. Ме-
тоды определения гидрогеологических параметров даны в работе И. Е. Жернова [2]. 
Вопросом величины загрязнения грунтовых вод от фильтрации стоков занимались 
многие ученые разных стран: Тойкк М. А. о предельно-допустимых концентрациях 
элементов  – загрязнителей в почвах, водах, воздухе, разработанных в Финляндии, 
1980 год; в Минске в выносе минеральных веществ и ядохимикатов грунтовыми во-
дами с мелиорируемых земель, 1980 год; Панин П. С. о солеотдачи в промываемых 
толщах 1968 год [4]; Гольдберг В. М. о влиянии орошения стоками животноводческих 
комплексов на качество подземных вод, 1982  год [1], и многие другие. Прогнозом 
влияния стоков на загрязнение грунтов и грунтовых вод занималась станция ороше-
ния сточными водами и ведомственные институты Минводхоза УССР [5].

Формулирование целей статьи. Рост промышленного и сельскохозяй-
ственного производства ставит перед нами ряд проблем, одной из которых является 
очистка сточных вод. Использование сточных вод на орошение позволяет обеспе-
чить почвенную очистку сточных вод, предотвратить загрязнение водных источни-
ков и сброс питательных для растений веществ в водоемы.

Важным вопросом является прогнозирование времени и площади загряз-
нения территории, и особенно, грунтовых вод на этой территории от выявленного 
источника загрязнения. Это и потребовало разработки, применительно к условиям 
Украины, методики прогнозов накопления как по площади так и во времени отдель-
ных ингредиентов сточных вод в грунтовых водах, которые могут быть использова-
ны населением для хозяйственно – бытовых нужд.

Результаты научных исследований.
Баланс вносимых на поля загрязняющих (питательных) веществ со стоками 

можно представить следующим образом:



64

Zbiór artykułów naukowych.

 Q = Qp + Qп + Qв + Qф (I)
где Q – общее количество вносимых на поля орошения веществ;
Qp – количество веществ, усваиваемых растениями;
Qп – количество веществ, остающихся в почве;
Qв – количество веществ, переходящих в воздушную среду;
Qф – количество веществ, фильтрующихся сквозь зону аэрации до уровня 

грунтовых вод.
В свою очередь Qф = Qa + Qг,
где Qa – количество веществ, остающихся в зоне аэрации;
Qг – количество веществ, достигающих уровня грунтовых вод.
Кроме того, дополнительное загрязнение грунтовых вод может вызываться 

вымыванием атмосферными осадками сточных веществ из зоны аэрации и почвен-
ного слоя [1].

Концентрация загрязняющих веществ в подземных водах под массивом 
орошения может быть оценена на основе следующей схематизации условий филь-
трации и смешения поливных вод с подземными.

Массив каждый год в течение поливного периода орошается сточными во-
дами. В межполивной период происходит растекание купола грунтовых вод под оро-
шаемыми площадями.

В поливной период (в теплый период года) подаваемые на орошение стоки 
фильтруются и смешиваются с объемом грунтовых вод под массивом орошения. В 
меж вегетационный период (в холодный период года) происходит перемещение за-
грязненных вод вниз по потоку под влиянием естественного движения подземных 
вод. В следующий поливной период фильтрующиеся стоки смешиваются с тем же 
объемом грунтовых вод под массивом орошения, но теперь этот объем стал содер-
жать две части: смесь чистых грунтовых вод и стоков, образующуюся в первый по-
ливной период и чистые грунтовые воды, вытеснившие за межполивной период за-
грязненные грунтовые воды. При последовательном рассмотрении этого процесса 
была получена следующая расчетная зависимость для прогноза изменения во време-
на концентрации загрязняющих веществ под массивом орошения [1].
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где Сі – концентрация загрязняющих веществ в грунтовых водах под масси-
вом орошения на любой і-тый год после начала орошения, в г/л;

Сі-1
 – концентрация загрязняющих веществ в грунтовых водах в предыду-

щем году, в г/л;
С0 – природное содержание определяющих веществ в грунтовых водах, в г/л;
W0 – объем грунтовых вод под массивом орошения (W0 = L.S. h.n0) в м3;
Wф  – объем фильтрационных (сточных) грунтовых вод, поступивших на 

массив орошения, в м3;
L – расстояние по направлению естественного потока, в метрах;
h – средняя мощность горизонта грунтовых вод, в метрах;
n0 – пористость водоносных пород, в долях единицы;
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хμ – расстояние, на которое вытесняются загрязненные воды чистыми вода-
ми а межполивной (зимний) период, в метрах;

S – ширина грунтового потока, в метрах;
tμ – продолжительность межполивного периода, в сутках;
Ve – скорость фильтрации естественного потока подземных вод Ve = KI, в м/сут ;
К – коэффициент фильтрации, в м/сут;

I – уклон естественного потока, 
1

1

L
hI =  в долях единицы;

Тогда 
L
hKSht

n
KItShnW o µµ ==′′

0
0  в м3

1
0W  – объем загрязненных подземных вод при значении 1

1

L
hI =

, оставшихся 

под массивом орошения после их вытеснения чистыми годами в межполивной период, 

( ) 







−=








−=−=

1

1

0

0

00

1

0
..

L
hKtLnSh

n
KItLShnхLnhSW µµµ

Особенность расчетов по формуле (2) заключается в следующем. Для оцен-
ки концентрации загрязняющих веществ в грунтовых водах на какой-либо год, 
например, на десятый год после начала орошения, надо знать концентрацию за-
грязнения в предыдущем (т.е. девятом) году. Следовательно, для прогноза концен-
трации загрязнения на t-тый год после начала орошения необходимо выполнить (t-1) 
предварительных расчетов, начиная с первого года орошения.

Концентрация загрязняющих веществ после поливного периода в первый 
год орошения определяется по формуле:
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Определив по формуле (3) концентрацию загрязнения в первый год ороше-
ния, по формуле (2) последовательно оцениваются концентрации на все

последующие годы, вплоть до требуемого года.
Расчет растекания грунтовых вод от площади, орошаемой сточными годами, 

выполняется при использовании формулы Дарси [2]:

 
 L

HKIKV ∆
== .  (4)

где V – скорость фильтрации, м/сут.;
ΔН – разница между отметками гидроизогипс на расстоянии L метров. Дей-

ствительная скорость передвижения воды
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 µ
VV =1  (5)

μ – коэффициент недостатка водонасыщения, для средних суглинков μ = 0,2.
Время продвижения грунтового потока на расстояние Lі, равно
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Таким образом, по формулам (2) и (6) можно определить максимально воз-
можную минерализацию подземных вод на заданном расстоянии от орошаемого 
поля и на заданный период времени от начала орошения.

С удалением от поля орошения будет происходить разбавление грунтовых 
вод с орошаемого поля естественным потоком грунтовых вод. Величина разбавления 
загрязненных вод естественным потоком будет пропорционально отношению допо-
лнительного оттока грунтовых вод за пределы поля орошения на заданный период 
времени, согласно прогнозу к естественному расходу грунтовых вод с I погонного 
метра.

 e

n

q
q

P =  в долях единицы (7)

Р – разбавление загрязненных вод,
qn, qe – расход грунтового потока мЗ/сут с I погонного метра, соответственно, 

дополнительный расход за пределы орошаемого поля и естественный расход грунто-
вого потока до орошения.

Вода, фильтрующая со стороны поля, орошаемого сточными водами, раз-
бавляется водой естественного грунтового потока, также происходит разбавление 
водой в колодце паводковой водой и при выпадении обильных дождей.

Разбавление воды, поступающей из поля орошаемого сточными водами в 
реку, равно:

 n
p Q

GP =  в долях единицы (8)

где G – среднегодовом расход реки, в м3 за год;
Qn 

– отток грунтовых вод за пределы поля орошения на прогнозируемый пе-
риод времени, в м3 за год.

Разбавление воды в устье реки, поступающее в районе населенного пункта

 n
H Q

QP =  (9)

где Q- объем годового стока водозабора от населенного пункта до устья реки, в м3.
Результаты расчетов, выполненные как по отдельным ингредиентам так и 

сумме солей, сравниваются с допустимыми значениями отдельных ингредиентов в 
воде, используемой для питьевого водоснабжения, рыборазведения, для технических 
нужд, в частности, для орошения.

Время установившегося солевого режима грунтовых вод фильтрующихся в 
сторону проектируемого водозабора:
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где Lв – расстояние от орошаемого поля до водозабора, в метрах;
L0 – длина орошаемой площади сточными водами, в метрах.
С одного погонного метра на границе с орошаемой территорией будет вы-

несено следующее количество солей:
 П = Сq.t (11)

где П  – количество солей в граммах, поступающих за пределы орошаемой 
территории с I погонного метра;

t – время поступления солей в грунтовые воды, в сутках или в годах;
Сq – количество солей в граммах, поступающее в грунтовые воды площадью 

I м3 через I год орошения.
Минерализация грунтовых вод или величина отдельных ингредиентов в 

грунтовых водах, поступающих за пределы орошаемого поля через I год орошения:

 3
10.nQ
ПМ =′  (12)

Qn – расход грунтовых вод от границы орошаемого поля до реки, в м3 за год 
с I погонного метра.

Минерализация воды, поступающая в проектируемый водозабор, с учетом 
влияния орошения
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М – минерализации грунтовой воды или отдельных ингредиентов, г/л;
Qb- объем воды, поступающей в водозабор со стороны орошаемого участка.
Время появления в питьевой воде водозабора ингредиента выше токсиче-

ского значения определяется по зависимости:
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где Т – время появления ингредиента выше токсического значения, в годах,
Т1 – время, когда вода от поля орошения профильтруется до водозабора, в 

годах,
Т2 – время, когда наступит установившийся солевой режим под всем полем 

орошения, в годах;
Мq – допустимое содержание ингредиента в питьевой воде, в мг/л;

bМ  – количество ингредиента, которое поступит в водозабор через Т год от 
начала орошения;

bМ ′  – количество ингредиента, которое поступит в водозабор через Т1 год 
от начала орошения;

Результаты расчетов записываются в таблицу 1. При наличии взаимосвязи 
грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта с нижележащим гори-
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зонтом подземных вод учитывается величина перетока в нижележащий горизонт.

Во второй от поверхности водоносный горизонт с вышележащей толщи по-

ступит на 1 м2 площади солей в 
3

3

10.

10

−E
nn  раз меньше, чем находится в м3 обводненного 

грунта первого от поверхности земли водоносного горизонта, где пп – полная вла-

гоемкость первого от поверхности земли водоносного горизонта, в долях единицы, 

Е – величина перетока воды под орошаемым массивом в мм/год.
Выводы. Предложены формулы расчетов содержания отдельных градиен-

Таблица 1 
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тов и в целом минерализации грунтовых вод при фильтрации грунтовой воды от ис-
точника загрязнения вниз уклону грунтового потока в течении различного времени и 
на разном удалении от источника загрязнения, где могут быть колодцы в населенных 
пунктах, водозабор для централизованного водоснабжения или русло реки.

В работе дана методика определения величины и степени загрязнения грун-
товых вод во времени и по площади от источника загрязнения – поля, орошаемые 
сточными водами или аварийного объекта, загрязняющего подземные воды.

Литература
1. Гольдберг В. М. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязне-

ния / В. Гольдберг, С. Газда. – М.: Недра, 1983. – 261 с.
2. Жернов И. Е. Динамика подземных вод / И. Е. Жернов. – К.: Вища школа, 1982. – 

324 с.
3. Оросительные системы с использованием сточных вод. Нормы проектирова-

ния. ВСН 33 – 2.2.02 – 86. – Офиц. Изд. М.: Министерство мелиорации и вод-
ного хозяйства СССР, 1986.  – 85  с  – (Ведомственные строительные нормы. 
Мелиоративные системы и сооружения).

4. Панин П.С. Процессы солеотдачи в промываемых толщах / П. С. Панин. – Ново-
сибирск: Наука, Новосибирское отделение, 1968. – 303 с.

5. Рекомендации по составлению прогноза влияния орошения стоками 
промышленных предприятий и животноводческих комплексов на загрязнение 
почво – грунтов и грунтовых вод: НТД 33.63-081-87. Минводхоз УССР, Укрги-
проводхоз. – К.: 1987. – 78 с.

Расширенная аннотация
В статье Катерины Ковальской и Нины Хмельницкой «Прогноз качества 

грунтовых вод, используемых для водоснабжения на разном удалении от полей, 
орошаемых сточными водами» рассмотрены последовательность вычислений и 
исходные параметры для прогноза качества подземных вод, используемых для водо-
снабжения на разный период времени и на разном удалении от полей, орошаемых 
сточными водами.

Важным вопросом является прогнозирование времени и площади загряз-
нения территории, и особенно, грунтовых вод на этой территории от выявленного 
источника загрязнения. Это и потребовало разработки применительно к условиям 
Украины, методики прогнозов накопления как по площади так и во времени отдель-
ных ингредиентов сточных вод в грунтовых водах, которые могут быть использова-
ны населением для хозяйственно – бытовых нужд.

Концентрация загрязняющих веществ в подземных водах под массивом 
орошения может быть оценена на основе следующей схематизации условий филь-
трации и смешения поливных вод с подземными.

В поливной период (в теплый период года) подаваемые на орошение стоки 
фильтруются и смешиваются с объемом грунтовых вод под массивом орошения. 
В меж вегетационный период (в холодный период года) происходит перемещение 
загрязненных вод вниз по потоку под влиянием естественного движения подземных 
вод. В следующий поливной период фильтрующиеся стоки смешиваются с тем же 
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объемом грунтовых вод под массивом орошения, но теперь этот объем стал со-
держать две части: смесь чистых грунтовых вод и стоков, образующуюся в первый 
поливной период и чистые грунтовые воды, вытеснившие за межполивной период 
загрязненные грунтовые воды. При последовательном рассмотрении этого процесса 
была получена расчетная зависимость для прогноза изменения во времена концен-
трации загрязняющих веществ под массивом орошения.

С удалением от поля орошения будет происходить разбавление грунтовых 
вод с орошаемого поля естественным потоком грунтовых вод. Величина разбавления 
загрязненных вод естественным потоком будет пропорционально отношению допо-
лнительного оттока грунтовых вод за пределы поля орошения на заданный период 
времени.

Результаты расчетов сравниваются с допустимыми значениями отдельных 
ингредиентов в воде, используемой для питьевого водоснабжения, рыборазведения, 
для технических нужд, в частности, для орошения.

Предложены формулы расчетов содержания отдельных градиентов и в це-
лом минерализации грунтовых вод при фильтрации грунтовой воды от источника 
загрязнения вниз уклону грунтового потока в течении различного времени и на раз-
ном удалении от источника загрязнения, где могут быть колодцы в населенных пун-
ктах, водозабор для централизованного водоснабжения или русло реки.

В работе дана методика определения величины и степени загрязнения грун-
товых вод во времени и по площади от источника загрязнения – поля, орошаемые 
сточными водами или аварийного объекта, загрязняющего подземные воды.

Annotation. The article Katerina Kowalska and Nina Khmelnitsky «Forecast 
quality of groundwater used for water supply at different distances from fields irrigated with 
wastewater». Consider the sequence of calculations and input parameters for the prediction 
of the quality of groundwater used for water supply in the different periods of time and at 
different distances from fields irrigated with wastewater.

An important issue is the prediction of the time and area of contamination of the 
territory, and particularly of groundwater in the area of identification of pollution sources. 
That required the development in relation to the conditions of Ukraine, the forecast methods 
of accumulation on the area and time of the individual ingredients of wastewater in the 
groundwater, which can be used for domestic population – household needs.

The concentration of contaminants in the groundwater beneath an array of 
irrigation can be estimated on the basis of the following schematic filtering conditions and 
mixing with underground irrigation water.

In the irrigation period (in the warm season) supplied for irrigation drains are 
filtered and mixed with the volume of groundwater under irrigation array. In between 
the vegetation period (in the cold season) occurs the movement of contaminated water 
downstream under the influence of the natural movement of groundwater. The next 
irrigation period filterable sewage mixed with the same volume of groundwater under an 
array of irrigation, but now this amount has become comprise two parts: a mixture of pure 
ground water and waste water occurring in the first irrigation period and clean ground 
water, displacing over irrigation interval contaminated groundwater. In the sequential 
consideration of the process was calculated dependence obtained for the forecast change in 
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the time of the concentration of pollutants under the array of irrigation.
Away from the field of irrigation will be dilution of groundwater from irrigated 

fields the natural flow of groundwater. The amount of dilution of polluted water the natural 
flow will be proportional to the ratio of additional outflow of groundwater outside the field 
of irrigation for a predetermined period of time.

The calculation results are compared with the allowable values of the individual 
ingredients in the water used for drinking water supply, fish farming, for technical purposes, 
in particular for irrigation.

Formulas Calculation of the content of individual gradients and overall salinity of 
ground water during the filtration of groundwater from pollution source down the slope of 
the ground flow during different periods of time and at different distances from the source 
of pollution, which can be wells in the settlements, withdrawals for centralized water supply 
or river bed.

In work the method of determining the magnitude and extent of groundwater 
pollution in time and space from the source  – the fields irrigated with wastewater or 
emergency facility, contaminating groundwater.
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SEKCJA 8. ART (ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ) 
ПОД- СЕКЦИЯ 4.  Музыкальное искусство.

Дилором АМАНУЛЛАЕВА
профессор, 

Государственная консерватория  
Узбекистана

О СПЕЦИФИКЕ ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОМУ ПЕНИЮ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Ключевые слова: музыкальная эстрада, эстрадная педагогика, эстрадное 
пение, методика обучения, специальные дисциплины, стиль, жанры, вокальное ма-
стерство, творческая индивидуальность, певческое исполнительство, импровизация, 
ансамбль.

Keywords: music stage, variety pedagogy, variety singing, methods of teaching, 
special disciplines, style, genres, vocal skills, creative individuality, singing performance, 
improvisation, ensemble.

Музыкальная эстрада как наиболее востребованный вид исполнительского 
творчества, ставший неотъемлемой частью современного музыкального быта, до-
стигает необычайного расцвета особенно в последние десятилетия. Способствовала 
тому многогранная деятельность «факультета эстрадного искусства» Государствен-
ной консерватории Узбекистана, связанного с подготовкой квалифицированных ка-
дров в области эстрады, в том числе и певческого исполнительства.

Кафедра эстрадного пения за двадцатилетнюю историю функционирования в 
рамках консерватории накопила достаточный опыт профессиональной работы, оста-
вив за плечами непростой путь формирования профессорско-преподавательского 
коллектива, определения направления поисков, создания учебно-методической ли-
тературы, разработки нормативных документов и инновационных технологий, соот-
ветствующих современным требованиям.

Значительно повысился качественный уровень преподавания в связи с 
привлечением к педагогической работе известных певцов, композиторов, инстру-
менталистов, концертмейстеров, таких как Ю.Тураев, М.Оринбаева, Р.Исламова, 
А. Икрамов, Н.Аманова, Р. Досметова, Д.Умаров, Ж. Наимова, Г. Парпибаева, Ю. 
Муховикова, Д. Турсунов, каждый из которых вносит личный вклад в воспитание 
молодых певцов.

Методы обучения базируются на лучших достижениях мировой и отече-
ственной эстрады, направленных на формирование у студентов вокального мастер-
ства, богатого эстетического вкуса, личностных проявлений таланта и творческой 
индивидуальности.

В системе обучения сольному эстрадному пению имеет место традиция 
«устоз-шогирд» («мастер-ученик»). Основанная на индивидуальных занятиях сту-
дента с педагогом, который нередко сочетает концертную деятельность с преподава-
тельской работой, такого рода практика может служить наглядным примером худо-
жественного мастерства, достойного внимания.
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Современная эстрадная сцена выдвигает перед певцами ряд сугубо профес-
сиональных требований:

• наличие яркого голоса и приятного тембра;
• владение импровизацией в разнообразных современных стилевых струк-

турах эстрадно-джазовой музыки;
• актерские данные, пластичность, ритмичность;
• персональный имидж;
• сценическая культура;
• свобода самочувствия при соблюдении чувства такта, меры и вкуса;
• умение контактировать с публикой.
Сюда же можно добавить избирательность в плане подбора репертуара по 

стилю, жанру, возможностям и возрасту.
В процессе вузовской подготовки студенты изучают несколько блоков пред-

метов. В числе специальных «Сольное эстрадное пение», «Импровизация», «Вокаль-
ный ансамбль», «Исполнение в сопровождении оркестра», «Исполнительская прак-
тика», «Танец», «Мастерство актёра».

Идет также освоение музыкально-исторических («История джаза и эстрад-
ного искусства»), музыкально-теоретических дисциплин («Джазовое сольфеджио и 
гармония», «Анализ музыкальных форм»), а также курсов, связанных с социальным 
функционированием эстрады («Основы шоу-бизнеса»).

Для будущих выпускников-педагогов введены «Методика преподавания 
эстрадного пения», «Изучение педагогического репертуара», «Педагогическая прак-
тика».

Содержание курса «Сольное эстрадное пение» основано на взаимосвязи 
узбекской эстрадно-джазовой литературы и западноевропейской, российской поп 
культуры. Система знаний и умений, необходимых для самореализации студента в 
творчестве и преподавательской сфере подразумевает владение различными вида-
ми эстрадного певческого искусства и современными исполнительскими стилями 
как в сольном, ансамблевом выражении, так в группе бэк-вокала, в сопровождении 
эстрадного оркестра.

Поскольку в консерваторию поступают молодые люди с различным уровнем 
теоретической и практической подготовки, программа обучения нацелена на акти-
визацию исполнительских, творческих, интеллектуальных и аналитических способ-
ностей студентов.

Кафедра ежегодно проводит ряд конкурсов среди студентов:
• на лучшее исполнение эстрадно-джазовых вокализов;
• на лучшее исполнение произведений узбекских композиторов;
• на лучшее исполнение популярных песен звёзд западной Европы и США;
• на лучшее исполнение вокальных ансамблей.
Участие на этих конкурсах способствуют развитию не только исполнительских 

навыков, но и артистических дарований, уверенности, сценической культуры. Студен-
ты знакомятся с новым репертуаром, наблюдают, анализируют, обсуждают качество 
исполнения своих сверстников, формируют свой идеал и стремятся к лучшему.

Совместно с Национальным эстрадно-симфоническим оркестром под руко-
водством Заслуженного деятеля искусств Узбекистана А. Икрамова кафедра занима-
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ется подготовкой классных и отчётных концертов студентов и педагогов, дипломных 
программ выпускников бакалавриата и магистратуры.

Помимо мероприятий сугубо творческого характера, формирующих ис-
полнительские навыки будущих артистов, кафедра проводит (с помощью старшего 
преподавателя кафедры Н.Амановой) ежегодные студенческие научно-практические 
конференции по истории джаза и эстрадной музыки, где рассматриваются различ-
ные аспекты джазового и эстрадного исполнительства. Примечательность такого 
рода деятельности – в выявлении и развитии у студентов интеллектуального потен-
циала, необходимого для исследовательской работы.

Современная эстрадная музыка и эстрадное пение не стоят на месте, а меня-
ются, обогащаются, насыщаются содержанием жизни, эпохи. Появляются новые те-
чения и стили, как в музыке, так и в певческой манере. И это ставит перед педагогами 
соответствующие задачи, когда речь идет о воспитании профессиональных кадров, 
отвечающих духу и требованиям быстро текущего и постоянно трансформирующе-
гося времени.

Кафедра «эстрадного пения», несмотря на свою относительную молодость, 
достигла очевидных результатов, воспитав эстрадных певцов, хорошо известных у 
себя на родине и за ее пределами. В числе таковых Заслуженная артистка Республики 
Севара Назархан, Лауреаты Международных конкурсов Согдиана, Диана Зиятдино-
ва, Айсель Балич, Хуршид Инагамов, Заслуженные артисты республики и обладате-
ли государственной премии Нихол – Дилноза Исмияминова, Лола Ахмедова, Хулкар 
Абдуллаева, Нигина Набиева, Шерзод Набиходжаев, Гуласал Абдуллаева, Умидахон 
Ходжаева, которые украшают своим ярким выступлением концертные программы в 
честь праздников «Мустакиллик», «Навруз».

Следующие поколения, занимая свое место в творчестве и образовательных 
учреждениях (колледжах и лицеях различных городов Узбекистана), продолжают 
опыт своих учителей. Кафедра, в свою очередь, поддерживает и укрепляет тради-
ции такого рода, заботится о повышении квалификации педагогов среднего звена 
музыкально-образовательной системы, освоении ими современных методов препо-
давания специальных дисциплин, проводит мастер-классы по технологии эстрадно-
го пения, знакомит с новой методической литературой, постоянно находится в со-
стоянии поиска креативных решений творческих и организационных вопросов.

Со временем изменились как структура, так и содержание учебных программ. 
Нововведениями стали такие предметы как «Исполнение в сопровождении эстрад-
ного оркестра», «Подготовка к концертному исполнительству», «Изучение педагоги-
ческого репертуара», а также методы преподавания с использованием музыкально-
компьютерных технологий.

Поскольку в данной сфере огромную роль играют талант, одарённость, вни-
мание педагогов кафедры сосредоточено на выявлении творческой индивидуально-
сти студента. Особое внимание уделяется наиболее даровитым ученикам в процессе 
подготовки к Международным конкурсам и торжественным мероприятиям общена-
родного значения.

Студенты работают также над созданием своего CD альбома и подготовкой 
сольного концерта, выступают со своими клипами по телевидению, принимают уча-
стие в республиканских форумах и конкурсах. То есть уже в стенах консерватории 
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они формируются как исполнители и как личности. Такова основная задача кафедры 
эстрадного пения Государственной консерватории Узбекистана.
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ФЕЛІКС НОВОВЕЙСЬКИЙ ТА МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ:  
ПАРАЛЕЛІ У ЇХ БІОГРАФІЯХ

У статті проаналізовано і висвітлено основні паралелі у творчих шляхах 
двох сучасників: Фелікса Нововейського та Миколи Леонтовича. Визначено роль їхньої 
музичної спадщини у національному та світовому мистецтві.

Ключові слова: народна пісня, музичні традиції, композиторська діяльність, 
національна культура

У січні 2016 року світова музична культура відзначає дві дати – це 70-річчя 
від дня смерті Фелікса Нововейського та 95-річчя від дня смерті Миколи Леонтовича. 
Здавається, що нічого спільного, окрім композиторської діяльності, ці дві творчі по-
статі не мають. Але це лише на перший погляд. Хоча композитори є представниками 
різних національних культур, працювали у різних музичних жанрах, вони мають ба-
гато спільного.

Рік їхнього народження  – цікавий збіг: майбутні композитори народились 
у 1877 році. Фелікс Нововейський ‒ 7 лютого у м.Вартенбурзі (нині Барчево) у регі-
оні Вармія. Микола Леонтович ‒ 13 грудня у с.Монастирьок Немирівського району 
Подільської губернії.

Наступна паралель  – родина та її традиції, що вплинули на формування 
свідомості та світогляду хлопчиків.

Микола Леонтович народився у родині священика. Його батьки виховува-
ли шістьох дітей, зберігаючи теплі та дружні родинні відносини. Діти були виховані 
з любов’ю до рідної землі та народної пісні. Мати, Марія Йосипівна, знала велику 
кількість пісень, до яких з часом буде звертатись композитор. Батько, Дмитро Фе-
офанович, був дуже освіченою людиною: багато читав та грав на різних музичних 
інструментах. Від батька Микола успадковує бажання опанувати гру на музичних 
інструментах та жагу до літератури.

Фелікс Нововейський народився у родині швеця. Одинадцять дітей у родині 
отримали патріотичне та релігійне виховання. Мати Фелікса, Катажина, також до-
бре співала і знала велику кількість пісень. Саме на них у майбутньому буде спира-
тись у своїй творчості композитор. Батько, Францішек, обожнював книги і передав 
своїм дітям любов до читання. Музичний побут в обох родинах доповнювався яскра-
вою багатонаціональною атмосферою місцевості, на якій вони проживали. Знання 
різножанрової народної пісні, працелюбність, любов до рідної землі та свого народу 
хлопчики отримали від народження.

Для майбутніх композиторів велике значення мало оточення батьків. 
Францішек Нововельський вільний час присвячував праці у Народному товаристві 
читачів та у своєму домі влаштував бібліотеку для загального користування.
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До свого будинку Леонтовичі часто запрошували сусідів на домашні концер-
ти, у яких з великим задоволенням виступала вся родина.

Людяність, порядність, вміння спілкуватись з людьми, намагання об’єднати 
однодумців та очолити створений ними гурт згодом стали визначальними рисами 
композиторів. Вони не тільки писали музику, а і багато працювати з людьми, ство-
рюючи колективи.

Період здобуття освіти також має певні збіги. Микола Леонтович мав продо-
вжити сімейну традицію і стати священиком. Тому він навчався у духовному училищі 
у м. Шаргород, а далі ‒ у духовній семінарії у м. Кам’янець-Подільський. Жага до 
знань і самовдосконалення не залишала вільної хвилини ні під час навчання, ні в 
період канікул. Музика і співи стали його стихією. У часи навчання він стає гарним 
співаком, прекрасним аранжувальником народної пісні, добре розуміється в цер-
ковному та народному співі, бере участь у семінарському духовому оркестрі, вивчає 
клавіри та партитури композиторів різних національних шкіл, що були у семінарський 
бібліотеці, потайки бігає на концерти та спектаклі гастролерів, які проїжджали че-
рез Кам’янець-Подільський. На канікулах хлопець збирає та записує народні пісні в 
різних селах Подільської губернії (батька щоразу переводили до нового приходу). 
Само в роки навчання у Леонтовича з’являється хист не лише майбутнього компози-
тора, а й керівника та диригента. Це ми бачимо у створенні домашнього колективу та 
регентстві семінарського хору. Після закінчення навчання у семінарії Микола Леонто-
вич відмовляється від сану священика, натомість присвячує своє життя педагогічній 
та музичній діяльності. Продовження самостійної роботи мало логічне завершення: у 
1904 році він складає екстерном іспити у регентському класі Петербурзької хорової ка-
пели, а у 1909 році розпочинає приватні заняття з поліфонії з Б.Яворським.

Музичні здібності Фелікса Нововейського також проявились досить рано. 
У 10-річному віці він був прийнятий до монастирської школи в Святій Ліпке, де 
крім гри на органі навчався грі на фортепіано, скрипці, віолончелі та валторні. Коли 
родина переїхала до м.Ольштин, Фелікс на певний час втратив можливість навча-
тись. Скрутний фінансовий стан змусив хлопця працювати у Пруському полковому 
оркестрі гренадерів та невеликих аматорських ансамблях. Це був час накопичування 
знань з класичної та народної музики. Композиторське обдарування відтворилось в 
інструментальних опусах. Участь і перемога у композиторському конкурсі в Лондоні 
дала фінансову можливість продовжити навчання в Берлінський консерваторії у класі 
Ю.Штерна. Нововейський поєднав практичне навчання грі на органі та віолончелі 
з наступним удосконаленням знань з теорії музики, контрапункту та композиції. 
Молодий митець також не зупинився на досягнутому і продовжував вивчати різні 
курси, а саме: григоріанський хорал та поліфонію в Регензбурзі, композицію у класі 
М.Бруха в Королевській академії мистецтв у Берліні, музикознавство та естетику в 
Берлінському університеті.

Логічною кульмінацією цієї паралелі – періоду навчання, накопичення знань 
та реалізації свого таланту у певних композиторських опусах ‒ для обох митців став 
1902 рік. Ф.Нововейський здобув премію ім. Дж.Мейербера за ораторію «Повернення 
блудного сина», а М.Леонтович – випустив з друку другу збірку «Пісень з Поділля», 
яка дістала схвальний відгук та підтримку засновника української класичної музики 
М.Лисенка.
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Далі життєва стежина обох композиторів поєднує композиторську діяльність 
з педагогічною, виконавською та диригентською. В обох щасливо складається при-
ватне життя.

Наступна цікава паралель з’являється на початку XX століття. 15  липня 
1910  року вперше було виконано гімн «Рота» на слова Марії Конопницької. Твір 
прозвучав під орудою Ф.Нововейського під час патріотичної маніфестації з нагоди 
відкриття пам’ятника до 500-річчя Грюнвальської битви. «Рота» стала символом 
перемоги, патріотичним гімном нескореного польського народу.

З 1901 по1916 роки М.Леонтович п’ять разів звертався до народної мелодії, яка 
стала завданням з поліфонії на остінато. На рукопису стоїть кінцева дата ‒ 18 травня 
1916 року. Так народився славнозвісний «Щедрик». Ця обробка народної пісні стала 
не лише символом різдвяно-новорічних свят, а твором, який сконцентрував найкращі 
здобутки та надбання українського народу.

Велику роль у житті обох митців відіграли історичні події початку століття. 
Кожен з них боровся за відродження своєї Батьківщини, був активістом у громадсь-
кому русі. Музичне втілення у їх творах знайшли картини повстання, революції, 
плебісциту та першої світової війни.

Однаково трагічним був фінал життя митців. У ніч з 22 на 23 січня 1921 року 
М.Леонтовича було вбито у хаті батька в с.Марківка Гайсинського повіту. Донині це 
вбивство по різному трактується істориками та музикознавцями. Єдине, що варто 
сьогодні сказати, це був фатальний збіг. Композитора було скромно поховано на 
сільському цвинтарі. Лише на початку 60-х років ХХ століття розпочався ренесанс 
музики та творчої постаті М.Леонтовича.

Тяжкими і трагічними були останні роки життя і Ф.Нововейського. Почи-
наючи з вересня 1939 року він ховався від наростаючої навали фашизму. Спочатку це 
був монастирський госпіталь у Познані, а далі з родиною під чужим прізвищем знай-
шов притулок у Кракові. Страшні окупаційні випробування відбились на стані його 
здоров’я. В грудні 1941  року композитора було паралізовано після інсульту. Після 
закінчення війни він повертається тяжко хворий до Познані. 18 січня 1926 року серце 
Ф.Нововейського зупиняється. Композитора було поховано в Пантеоні видатних лю-
дей костьолу Святого Войцеха разом з Юзефом Вибицьким, серцем Яна Генріха Дом-
бровського та іншими видатними генералами, педагогами, священиками Польщі.

Як сьогодні нащадки вшановують і зберігають пам’ять великих синів свого 
народу? Навчальні заклади, музичні школи та вулиці в багатьох містах Польщі но-
сять ім’я Ф. Нововейського. Так само і в Україні вшановано постать М.Леонтовича. Та 
найважливіший той факт, що їхня музика постійно знаходить нових шанувальників 
і розширює свої кордони, виходячи за межі батьківщини. У Польщі  – щорічний 
Міжнародний органний конкурс ім. Фелікса Нововейського в Познані та Міжнародний 
фестиваль хорової музики ім. Ф.Нововейського у м.Барчево. В Україні до ювілеїв 
М.Леонтовича були організовані різноманітні мистецькі проекти. У Вінницькій 
області, яка безпосередньо пов’язана з М.Леонтовичем, відбулись конкурси-
фестивалі професійних та аматорських колективів «Хорові асамблеї М.Леонтовича», 
«Співає Поділля», головним завданням яких було відновлення та збереження хоро-
вих традицій, притаманних подільському краю. З 2015 року в Вінниці започатковано 
Всеукраїнський хоровий фестиваль «Співає Поділля Леонтовича».
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Це, звичайно, мрія, та хотілось би, щоб у 2017 році, відзначаючи 150-річчя від 
дня народження Ф.Нововейського та М.Леонтовича, в одному концерті прозвучала 
музика двох уславлених синів Польщі та України.
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ДЕФІНІЦІЇ ЗНАКА В СЕМІОТИЧНІЙ РЕТРОСПЕКЦІЇ

Анотація: В статті зроблено спробу прослідкувати ґенезу виникнення се-
міотичних концепцій у вивченні мовного знака. Проаналізовано праці видатних за-
сновників семіотичного напряму, закцентовано увагу на різних підходах в операції зі 
знаками.

Ключові слова: мовний знак, індекс, ікон, символ, значення.
Abstract: This study attempts to trace the genesis of the emergence of semiotic concepts 

in the study of the linguistic sign. The works of semiotics direction’s founders are analyzed. The 
attention is paid to different approaches to working with signs.

Keywords: linguistic sign, index, icon, symbol, meaning.

Постановка проблематики дослідження. Дослідження знака в контексті 
семіотичного розуміння естетичних процесів почалося у другій половині ХIХ – ХХ 
ст. в концепціях Ч. Пірса, Ч. Морріса, Ф. де Соссюра, Р.Якобсона, У. Еко та їх послідов-
ників. Попри те, що в основі цих теорій лежить поняття знака, існують протилежні, 
подекуди взаємовиключні, підходи до операцій з ними, що дозволяє говорити про 
актуальність проблематики, яка залишається своєрідним відкритим простором для 
подальших мисленнєвих рефлексій. Спроба прослідкувати ґенезу виникнення різних 
позицій у визначенні знака і визначила мету даної статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішим відкриттям у 
розвитку мовознавства стала теорія знаків Ч.Пірса. Перша спроба класифікації зна-
ків була зроблена Ч.Пірсом в його праці «О новом списке категорий» (1867), де він 
наводить відмінності між означуваним знаку та означником. В концепції Ч.Пірса від-
ношення між предметом та словом вибудовуються за допомогою знака, що має три 
основні види позначення, або «репрезентативні якості», засновані на різних взаємо-
відносинах між означуваним та означником, де сам механізм позначення є реаліза-
цією смислу. Ч.Пірс вводить три класи репрезентаментів (трихотомію знаків), а саме 
прості знаки (або субститутивні), подвійні (інформаційні) та потрійні (умовиводи), 
що можуть функціонувати автономно.

Продовжуючи та розвиваючи семіотичні ідеї Ч.  Пірса, американський фі-
лософ Ч.Морріс вводить поняття семіозису, розуміючи як «Процес, у якому щось 
функціонує як знак, можна назвати семіозисом…[який] … містить три (або чотири) 
чинники: те, що постає як знак; те, на що вказує знак; вплив, через який відповідна 
річ виявляється для інтерпретатора знаком» [2, c. 47].

У подальшому теорія Ч.Пірса була розвинута одним з представників празь-
кої структуралістської школи Р.Якобсоном, який виокремив три типи знаків, а саме 
знаки-індекси (за тотожністю), знаки-ікони (за суміжністю) та знаки символи (за зго-
дою). Саме Р.Якобсон вперше пояснив суть класифікації знаків Ч.Пірса та виокремив 
у мовній системі не тільки знаки-символи, а й індексальні знаки та явище діаграма-
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тичного іконізму, де відношення між означуваними іконічно відображають характер 
відносин між означуваним. Виокремлені три типи знаків, з точки зору дослідника, 
можуть поєднуватися в різних варіаціях.

Суттєвим в класифікації Р.Якобсона є зв’язок означуваного з означником та 
питання лінійності знаків, що вперше було заявлено у праці «К вопросу о зрительных 
и слуховых знаках». Розмірковуючи про природу слухових та музичних знаків дослід-
ник зауважував: «Универсальность музыки, фундаментальная роль речи в человечес-
кой культуре и, наконец, просто ссылка на преобладание «…» в нашей культурной 
жизни зрения над слухом верен для знаков-индексов и иконических знаков и неверен 
для знаков-символов» [7, c. 84]. Протиставляючи зорові та слухові знаки Р.Якобсон 
підкреслював, що на відміну від зорового знаку, який складається з ряду одночасо-
вих складових, слухові знаки складаються з серії послідовних складових, що пови-
нні «удовлетворять двум фундаментальным требованиям – иметь последовательное 
иерархическое строение и разлагаться на дискретные элементарные компоненты» 
[9, c.85]. Основним принципом побудови слухових знаків, з точки зору дослідника, 
є послідовність, що має «иерархическую организацию и дискретные элементарные 
компоненты, необходимым образом отобранные и организованные для достижения 
поставленной цели» [7, c. 86].

З точки зору Р. Якобсона знак є матеріальним об’єктом (означуване), що за-
міщує його ідеальну сутність (означник). Дослідник онтологізує означуване та мис-
лить його як об’єкт, що одночасно поєднуює «тілесну повтоноту» із субстанційніс-
тю («тіло знака»). В якості унікального носія «значимостей» Р.Якобсон виокремлює 
фонему як абстрактну сутність, що слугує для розрізнення смислів, при цьому саму 
фонему таким смислом не наділяє, оскільки вважає, що фонема є диференціальним 
знаком у чистому вигляді «лишённым какого бы то ни было значения», на відміну від 
інших рівнів мови, яким притаманне постійне та позитивне значення.

При визначенні домінуючих характеристик знака також виникали різні точ-
ки зору. Зокрема, в концепції Ф. де Соссюра характеристикою мовного знака є до-
вільність, немотивованість: «Связь, соединяющая означающее с означаемым, произ-
вольна» [5, c. 70]. Тобто, зв’язок між означуваним та означником конвенціональний, 
особливо у знаках-символах, але попри таку довільність цей зв’язок пов’язує усіх 
носіїв конкретної мови, оскільки їм не потрібно робити постійний вибір у процесі 
наділення знака смислом, адже за нього це робить мовна система, що акумулює ко-
лективний досвід носіїв мови.

На відміну від Ч.Пірса, Ф. де Соссюр визнавав довільність мовного знака, 
але вважав її відносною, а не абсолютною. З його точки зору, мову можна описувати і 
як систему, що змінюється у часі (діахронія), і як фрагмент незмінної системи (синх-
ронія). Проте, в реальному житті у процесі мовлення співіснують обидві системи, 
розмежувати які не можливо, адже досягнувши певного стану мова кодифікується у 
нормах та перестає розвиватися як система.

Протилежною є позиція Р.Якобсона, відповідно до якої зв’язок між означуваним 
та означником не довільний, а взаємообумовлений. Дослідник стверджує, що зв’язок 
означуваного з означником є необхідним, як наприклад зв’язок фонеми зі смислом.

Проти немотивованості, умовності зв’язку між означуваним та означником 
виступив у статті «Природа языкового знака» Е.Бенвеніст [1, c. 90-96]. На його дум-
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ку мовний знак може розглядатися як на рівні відносин означуваного з означником 
(семантичний аспект), вибудовуючи вертикальну вісь, так і на рівні відносин знака з 
іншими знаками системи (синтаксичний аспект) вибудовуючи горизонтальну вісь.

Різними виявилися точки зору дослідників і на проблему взаємодії знаків у 
мовній системі. Процес взаємодії знаків Ф. де Соссюр характеризував двома типами 
зв’язку, а саме синтагматичними та парадигматичним. Дослідник проводив свій аналіз 
змін знаків у системі на лінгвістичному матеріалі й дійшов висновку, що в конкретній 
комунікативній ситуації знак актуалізує свої потенційні можливості (прагматичний 
вимір). В залежності від того, яким чином знак пов’язаний з іншими мовними одини-
цями в контексті знакової системи (синтагми), визначається синтагматичний вимір. 
В різних вимірах має прояв різний потенціал змістовних можливостей знака та його 
значущість у самій семіотичній системі. Значущість знака (valeur) може змінюватися 
від контексту, в якому функціонує цей знак. Потрапляючи у систему знаки набувають 
додаткові якості, які визначаються їх місцем в цій системі та залежать від того, яку 
роль в ній відіграють.

На відміну від нього Ч.С.Пірс розглядає знак у процесі його функціонування, 
що включає передумови, об’єкт та процес мислення індивіда, який сприймає знак: 
«репрезентамент «…», що заміщує (stands for) собою щось для когось в певному 
відношенні або якості. Він адресований комусь, тобто створює у розумі цієї людини 
еквівалентний знак, або «..» більш розвинений знак» [3, c. 48]. Знак, який він створює, 
дослідник називав інтерпретантом першого знака, а сам знак, на його думку, заміщує 
собою свій об’єкт, але не у всіх відношеннях, відсилаючи до певної ідеї, яку він нази-
вав основою (ground) репрезентамена.

Однією зі складових знака по Ч.Пірсу є об’єкт (фізична та мисленнєва 
реальність), що розуміється як корелят знака. За Ч.Пірсом знак може мати велику 
кількість об’єктів, представлених і одиничною речовиною, і відносинами тощо. 
З точки зору дослідника існує два класи об’єктів, а саме: безпосередній об’єкт що 
репрезентує сам знак, та опосередкований (динамічний) об’єкт, що знаходиться поза 
межами знаків, але «визначає знак як свою репрезентацію» [6, c.  304]. Безпосеред-
ній об’єкт включає не все розмаїття смислів, що потенційно вміщені в динамічному 
об’єкті, а лише ті якості, дії та закономірності, які відображає сам знак.

Коментуючи Ч.Пірса відомий семіотик Умберто Еко зауважує, що динаміч-
ний об’єкт мотивує знак, але «…знак за посередництвом основи (ground) встановлює 
безпосередній об’єкт, який є чимось «внутрішнім» («internal»), є певною «ідеєю», 
певною «ментальною репрезентацією» [6, c. 304]. Опис безпосереднього об’єкта зна-
ка можливий тільки через його інтерпретанту, а вичерпне уявлення про динамічний 
об’єкт можливо через певну кількість інтерпретант кількох безпосередніх об’єктів.

Іншою є позиція Р.Якобсона, що виокремлює два типи відносин, яким дає 
інше пояснення й протиставляє асоціації знаків за суміжністю // тотожністю, апелю-
ючи до побудови самих знаків. На його думку, знаки-символи організуються за прин-
ципом суміжності, де обидві сторони знаку обумовлюють один одне, у той час як в 
іконічних знаках діє інший принцип. Р.Якобсон пропонує розрізняти у сполученні 
знаків як синтагматичні (лінійна послідовність), так і симультанні ознаки (одночасне 
поєднання, або навіть накладання знаків). Дослідник увів опозицію двох типів ком-
бінаторики знаків, де лінійність сполучена із симультанністю, а в самій побудові зна-
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ка реалізується принцип суміжності з асоціацією означуваного з означником. Такий 
принцип опису будь якого об’єкту з урахуванням двох протилежних систем опису 
отримав назву «принципу додатковості».

В контексті дослідження мовного знаку вченими було з’акцентовано увагу і 
на такому аспекті, як взаємозв’язок звука зі значенням. Вперше ця проблематика була 
піднята Ф. де Соссюром, але вчений тільки означив вектор пошуку, проте не вирішив 
проблеми, оскільки чіткого визначення фонеми не дав. Продовжуючи підняту про-
блему Р.Якобсон доводив зв’язок звука і його значення як двосторонньої сутності, а 
слово мислив як мовний знак, кожен з елементів якого передбачає існування іншого. 
Зв’язок між ними дослідник вважав не константним, а динамічним, оскільки заміна, 
або перестановка фонем у слові призводить до утворення нових слів та їх значень.

Суттєвим внеском у розробку питання відношення між смислом та його зву-
ковим втіленням стали лекції Р.Якобсона «Звук і значення», де послідовність звуків 
розглядалася як носій смислу. На його думку якість звука хоча і впливає на емоцій-
ну значимість слова, але необхідно звернення до смислової складової мовного знаку, 
що може бути розкрито за допомогою зовнішнього звукового втілення. Це досить 
важливий тезис, оскільки звук мислився не просто як елемент мови, а як смисловий 
елемент культурного простору.

Р.Якобсон наголошував на тому, що специфіку мови складають не окремі 
звуки, а відносини між ними та пропонував виокремити мінімальний звуковий 
елемент наділений значенням [8, c.  32]. У праці «В поисках сущности языка» [9] 
дослідник акцентує увагу на сутнісних семіотичних характеристиках вербаль-
ної мови та апелює до двох точок зору на мову, зокрема до конвенціональної, 
яка суголосна позиції Ф. де Соссюра та природної, що перегукується з позицією 
Ч.С.Пірса. Замість сосюрівського «означуване» та «означник» Р.Якобсон викорис-
товує терміни «signans» і «signatum». В цьому його позиція суголосна із Ч.Пірсом, 
який характеризував «signans» як те, що сприймається, відчувається, а «signatum» – 
як те, що інтерпретується, усвідомлюється (або за Р.Якобсоном  – translatable). 
Р.Якобсон підкреслював, що у якості знака може бути представлена як фонетична, 
так і графічна сторона слова, або навіть значення. Знаки, з точки зору дослідника, 
класифікуються відповідно знаконосія як репрезентанта конкретного смислу, що 
дозволяє розрізняти різні типи мовних знаків, мета яких передавати значення. 
Якщо знаки матеріальні, то вони відмінні від своєї субстанції, сприймаються по-
різному і не тотожні один одному.

Розглядаючи різні звукові засоби мови Р.Якобсон характеризує звук як знак, 
підкреслюючи його відмінність від фонем та інших мовних засобів. При чому фонеми 
мисляться ним як звукові елементи відмінні від решта значимостей відсутністю 
власного, фіксованого позитивного значення. Тобто, слова як значущі елементи 
мови, мають власні значення та позитивну сутність, на відміну від фонем, з яких вони 
складаються, що не мають власного значення: «…слово – состоит из значимых, но 
пустых, лишённых собственного значения элементов» [8, c. 66]. Р.Якобсон не ототож-
нює фонему зі звуком, але вона у ньому завжди присутня та невіддільна від нього: 
«фонема – это инвариант, который стоит за вариантами» [8, c. 75].

Про важливу роль звука в організації слів писав Бодуен де Куртене у праці 
«Некоторые общие замечания о языковедении и языке» (1870), а фонему визначав 
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як психічний еквівалент звука, прагнучи суто лінгвістичне явище перенести у світ 
«мыслеобразов».

У посмертно виданій роботі Ч.Пірса «Екзистенційні графи», що має підза-
головок «Мій шедевр», також піднімалося питання співвіднесенності між знаками 
та їх часовими вимірами: «Буття іконічного знаку належить минулому досвіду. Він 
існує тільки як образ у пам’яті. Індекс існує у досвіді сьогодення. Буття символу існує 
у тому реальному факті, що щось буде сприйнято, якщо будуть наявні деякі умови, а 
саме якщо символ вплине на думку та поведінку його інтерпретатора» [8, c. 116].

В концепції Ф. де Соссюра знак потенційно містить у собі смислове значення. 
Значимість є еквівалентом цінності слова для системи мови в цілому, а не тільки для 
кожної знакової одиниці окремо, де слово, що входить в систему має «не тільки зна-
чення, але й «..» значимість» [5, c. 116]. Крім того значимість, з точки зору дослідника, 
«пов’язана з реальними речами та з їх звичайними відносинами», може вар’юватися 
у часі і «в кожний даний момент «…» залежить від системи співіснуючих з нею інших 
значимостей» [5, c. 82].

Якщо в концепції Ч.Пірса закономірною є кореляція між поняттями «значен-
ня» та «динамічна інтерпретанта», то для Ф. де Соссюра «значення» є еквівалентним 
означуваного знака, що реалізується у процесі мовлення. В такому контексті сам про-
цес означування предмета є, по-суті, процесом руху інформації від безпосередньої 
через динамічну до кінцевої інтерпретанти (в термінології Ч.Пірса), або від смислу 
через значення до значимості (за термінологією Ф. де Соссюра).

Зауважимо, Ф. де Соссюр прагнучи виявити системні закономірності мови 
виключав з цієї схеми суб’єкта (інтерпретатора), який може привносити певні зміни 
у процесі мовлення, розглядаючи такі відносини в контексті «знак – світ». На відміну 
від нього Ч.Пірс у цю схему вводить суб’єкта як інтерпретанта, який за допомогою 
знаків може пізнавати світ, вписуючи його в контекст схеми «людина – знак – світ».

Метод Ч.Пірса набув універсальності, що дозволяє використовувати майже 
у всіх сферах діяльності. Саме завдяки цьому методу можна віднайти знакові про-
цеси та взаємодії між знаками, виокремити механізми їх функціонування в ієрархії 
конкретної системи.

Висновки. Сучасний стан семіотичної теорії дозволяє розробляти нові ба-
зові теорії, екстраполювати набутий досвід на нові наукові моделі. Неоднорідність 
наукового апарату дозволяє семіотичну діяльність будувати як послідовність алго-
ритмів задля віднайдення «фінальної інтерпретанти». Незавершеність семіотичного 
пізнання дозволяє говорити про подальший пошук, а термінологічна невизначеність 
позбавить від авторефлексії.
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Модернізація у сфері мистецької освіти актуалізує потребу у формуванні 
особистості педагога-музиканта як людини високої духовної культури, здатної до 
збереження художньо-мистецьких традицій, до постійного пошуку інноваційних 
моделей і технологій розвитку сучасного музичного мистецтва [2]. Сучасна 
соціокультурна ситуація зумовлює необхідність формування педагогічної 
компетентності майбутнього вчителя мистецьких дисциплін, що володіє особистісно-
професійними якостями, які сприяють самореалізації педагога-музиканта.

Компетентнісний підхід є на даний час основним для розкриття різноманітних 
аспектів творчого розвитку особистості педагога-музиканта. Необхідно також 
підкреслити взаємодію компетентнісного підходу з такими як культурологічний, 
особистісно орієнтований, акмеологічний [1]. Компетентнісний підхід визначає основні 
цілі та завдання освіти, а його концептуальні ідеї пов’язані з модернізацією вищої 
музичної освіти і спрямовані на подальше вивчення специфіки творчого навчання 
студентів музичного вузу, що зумовлює формування педагогічної компетентності. 
Таким чином, на даний час особливо актуальним є дослідження проблеми формування 
педагогічної компетентності студентів, яка виступає у вигляді одного з основних 
результатів навчання на мистецьких факультетах педагогічних вузів.

У комплексній професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта 
провідну роль відіграють основні музично-теоретичні дисципліни: теорія музики, 
сольфеджіо, гармонія, історія музики, аналіз музичних творів. Виховання студента, 
ерудованого в галузі музичного мистецтва, з широким кругозором, майбутнього 
компетентного професіонала – саме так можна сформулювати кінцеву мету музично-
теоретичної підготовки. Процес вивчення музично-теоретичних дисциплін має бути 
спрямований не тільки на отримання суто теоретичних знань, але і на формування 
ряду більш широких професійних компетентностей, таких як загальнокультурна, 
художньо-естетична, комунікативна. Студенти повинні навчитися знаходити 
взаємозв’язки між різними явищами музичної культури, простежувати процеси 
взаємовпливу суміжних видів мистецтв.

Специфіка майбутньої професійної діяльності визначає ще цілий ряд 
завдань, без вирішення яких неможливе формування всебічно розвиненої і освіченої 
особистості педагога-музиканта. Це розвиток емоційної чуйності, образного 
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мислення, уміння викладати свої думки, втілюючи образні асоціації в слова, 
формування навичок спілкування з аудиторією.

Виникає наступне питання: як «осучаснити» викладання класичних музично-
теоретичних дисциплін, максимально наблизивши їх зміст і форми до вирішення 
завдань підготовки фахівця, що володіє певним набором професійних компетентостей. 
Запорукою успішності у цьому процесі є, на наш погляд, реалізація музично-
теоретичної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у логіці компетентнісного 
підходу, що дозволить управляти процесом формування компетентності в тій чи 
іншій предметній галузі. Відповідно, стає необхідним застосування компетентнісно-
орієнтованих педагогічних технологій.

Педагогічна технологія в загальноприйнятій інтерпретації означає сукупність 
і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 
засобів, необхідних для досягнення педагогічних цілей. Більшість відомих освітніх 
технологій націлені на передачу і засвоєння учнями знань, умінь і навичок. Згідно з 
ідеями компетентнісного походу, освітню цінність має не тільки засвоєна людиною 
система знань, а й освоєння способів їх отримання, уміння усвідомити потребу 
в новому знанні, а також швидко і ефективно заповнювати наявні прогалини, 
вирішувати проблеми самостійно або у взаємодії з іншими людьми.

Педагогічні технології, відповідні ідеям компетентнісно-орієнтованого 
навчання, відрізняються тим, що студент розглядається як суб’єкт освітньої 
діяльності. Навчальний процес спрямовується на максимальний розвиток 
інтелектуально-творчих якостей особистості. Роль викладача також піддається 
кардинальному переосмисленню, адже він виконує функції консультанта, експерта, 
керівника проекту. У психолого-педагогічний літературі накопичено чималий арсенал 
педагогічних технологій, які можна віднести до компетентнісно-орієнтованих.

Це проблемне навчання, контекстне, особистісно-орієнтоване, технологія 
розвитку критичного мислення, технологія “Портфоліо” та ін. Теоретичний аналіз 
свідчить, що всі вони володіють однією найбільш характерною ознакою – прагненням 
створити такі дидактичні умови, в яких студент може зайняти активну особистісну 
позицію, максимально розкритися як суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності [3].

На наш погляд, специфіці викладання музично-теоретичних дисци-
плін найбільше відповідають проблемне, контекстне, особистісно-орієнтоване 
навчання. Розглянемо можливості застосування цих педагогічних технологій 
у процесі музично-теоретичної підготовки майбутнього педагога-музиканта. 
  Провідне місце в процесі формування виділених нами професійних компетентнос-
тей майбутнього музиканта посідає проблемне навчання (І.Я.Лернер, М.М.Скаткін). 
Вчені виділяють наступні методи проблемного навчання: проблемний виклад мате-
ріалу, частково-пошуковий або евристичний метод, дослідницький метод. Застосу-
вання цих методів на навчальних заняттях і в організації самостійної підготовки сту-
дентів сприяє осягненню змісту досліджуваного музичного твору, виробленні свого 
розуміння і ставлення до музичного твору.

Проблемні питання, завдання і ситуації (ситуації вибору, невизначеності, 
конфлікту, несподіванки, невідповідності), що містяться в основі проблемного на-
вчання, породжують пізнавальну мотивацію і спрямовують мислення студентів на 
пошук і відкриття.
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Метод проблемного викладу матеріалу знайомить студентів з логікою пошу-
ку вирішення проблем, що дозволяє їм побачити еталон культури творчого мислен-
ня, до якого вони повинні прагнути. Цей метод використовується переважно на мо-
лодших курсах, оскільки студенти ще слабо володіють умінням міркувати, у деяких 
недостатній словниковий запас, не вистачає музикознавчої термінології.

Евристичний (частково-пошуковий) метод забезпечує поетап-
не засвоєння досвіду творчої діяльності, оволодіння прийомами вирішен-
ня проблемних завдань. Педагог послідовно ставить проблеми, направ-
ляє пошук студентів, формулює серію взаємозалежних проблемних питань. 
Найчастіше пропонується порівняти два музичних твори. Аналізується образна 
сфера кожного твору, засоби музичної виразності. У самому порівнянні студен-
там надається свобода, вони самостійно знаходять загальне та особливе в розгля-
нутих музичних творах і роблять висновки відповідно до поставленої проблеми. 
  Дослідницький метод передбачає повну самостійну творчу діяльність студентів. У 
навчальному процесі цей метод використовується у творчих завданнях з сольфеджіо, 
гармонії. Ці завдання передбачають різні види музичної діяльності, такі як створен-
ня, імпровізація, підбір по слуху. Окрім того, дослідницька діяльність студентів по-
лягає у формуванні базових знань, умінь і навичок наукової творчості, у написанні 
рефератів, доповідей, курсових робіт.

Технологія контекстного навчання (А.О.Вербицький) заснована на системно-
му моделюванні в навчальному процесі предметного і соціального змісту майбутньої 
професійної діяльності. Наближеність структури пізнавальної діяльності студентів у 
контекстному навчанні до структури майбутньої професійної діяльності, орієнтація 
на формування професійних компетентностей фахівця забезпечують породження 
пізнавальних і професійних інтересів, осмисленість засвоєння знань, залучення до 
процесу пізнання всієї особистості студента [4].

Найбільш рельєфно предметний і соціальний контексти майбутньої профе-
сійної діяльності музиканта представлені у діловій грі. Складність впровадження у 
навчальний процес ділової гри диктує необхідність підготовки студентів до робо-
ти в активному режимі навчання. Це завдання може бути вирішене за допомогою 
пізнавальних ігрових завдань, що використовуються в межах традиційних лекційно-
семінарських занять. Їх функція в навчальному процесі – залучення студентів в ак-
тивну пошукову діяльність. Механізмом активізації розумової діяльності студентів 
повинен стати сам матеріал завдань, тому при їх розробці необхідно спиратися на 
принципи проблемного навчання. Подібні пізнавальні завдання допомагають сту-
дентам самостійно розкрити зв’язки між розглянутими фактами і узагальненнями.

Не менш актуальним методом в процесі формування професійних компе-
тентностей майбутнього педагога-музиканта є метод навчального співробітництва, 
що передбачає організацію роботи студентів у парах або в малих групах, як на ауди-
торних заняттях, так і в самостійній діяльності.

Застосування цього методу дозволяє вирішувати наступні завдання: розвиток мис-
лення та усного мовлення студентів, формування міжособистісних відносин, планування 
спільної діяльності та її виконання, аналіз діяльності групи і особистого внеску в неї [5].

Ми зупинилися тільки на деяких педагогічних технологіях, а також окремих 
методах і формах навчання, можливості яких відповідають меті і завданням компе-
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тентнісного підходу в освіті. Важливим представляється те, що дієвість професійно-
освітнього процесу визначається компетентнісно-орієнтованим навчальним серед-
овищем, в якому сума засвоєної навчальної інформації знаходить своє відображення 
у вирішенні професійних завдань.

Отже, впровадження компетентнісно-орієнтованих освітніх технологій в 
освітній процес забезпечує активну особистісну позицію студентів і дозволяє фор-
мувати професійні компетентності майбутнього педагога-музиканта відповідно до 
потреб і запитів сучасного українського суспільства.
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На сегодняшний день облик древнего египтянина или египтянки эпохи 
фараонов можно назвать одним из наиболее роскошных за мировую историю. Это 
стало возможным благодаря богатейшему разнообразию аксессуаров. Именно их 
широчайший спектр сделал возможным легко подчеркнуть социальный статус, воз-
растную категорию.

Ювелирное искусство в Древнем Египте представлено довольно широко, не-
смотря на то, что большинство гробниц было разграблено еще до начала научного 
изучения египетского искусства. Анализируя использование тех или иных предме-
тов, которые мы можем видеть на сегодняшний день, главное  – помнить о том, что 
львиная доля этих произведений сохранилась в гробницах или видится нами также 
на стенах усыпальниц, в росписях, таким образом, нужно сразу делать оговорку о том, 
что в реальной жизни такие предметы не использовались. Дошедшие до наших дней 
произведения ювелирного искусства  – большей частью ритуальные, создаваемые в 
погребальных целях, сопровождавшие знать в мир иной. Этим объясняется их чрез-
вычайная роскошь и богатство. Однако не беря во внимание материал, с их помощью 
можно составить представлеие о формах, декоре украшений разных групп, которые 
использовались в реальной жизни. Египтяне предпочитали массивные, крупные вещи, 
и среди носимых украшений преобладали шейные (воротники, подвески, ожерелья, 
бусы), хотя активно носились и украшения для рук (браслеты, кольца, перстни), голо-
вы (серьги, диадемы). Украшения удачно подчеркивали статус как формой (некоторые 
знаки отличия полагалось носить лишь фараону), так и применяемыми материалами. 
Ряд символов, использовавшихся при создании украшений, также полагалось носить 
лишь представителю царского достоинства. Самыми популярными из них стали хекет 
и нехеху. Происхождение знаков власти фараона доподлинно неизвестно, скорее всего, 
они имеют пастушеские корни. Однако именно жезл и плеть стали знаками власти фа-
раона, и как раз по ним в руках, скрещенных на груди, легко прочитывается обладатель 
царского достоинства в Египте. Такой же особенностью характерен и урей. Подобие 
диадем с уреем носили и цари, и их супруги, на лбу бога или богини также можно уви-
деть уреи разной сложности. Голова очковой кобры с раскрытым капюшоном и соко-
линая голова бога Гора украшали золотые ленты, полосы листового золота или золотые 
ободки, которые могли надеваться и сверху парика или клафта. Урей мог надеваться и 
сверху короны. Символ власти фараона, он выполнял еще и функцию своеобразного 
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оберега. Царское достоинство подчеркивала и надеваемая искусственная борода, раз-
ной ширины и длины, которую носила даже единственная в истории Древнего Египта 
женщина-фараон, Хатшепсут, стремясь всеми традиционными атрибутами доказать и 
вбить в подсознание египтян законность своего правления в период регентства при 
малолетнем фараоне Тутмосе III.

Группа украшений для головы была довольно разнообразна. Это были и диа-
демы (часто в виде лент с орнаментикой, нередко – цветной), и более сложные уборы, 
как, например, головной убор царицы, датируемый пр. 1504-1450 гг. до н.э., надевае-
мый на волосы так, что каждый сектор подчеркивается лентой, украшенной золотыми 
кружочками-монетами с активным вкраплением красного цвета.  Создавалось мно-
жество типов серег. Украшения для ушей в Египте были мощными и тяжелыми, облег-
чались они только с течением времени, с изменением стилистики, связанной с появле-
нием влияния иноземных традиций и усовершенствованием технологии изготовления 
украшений, появлением новых техник обработки металла и ювелирных камней. Поэто-
му серьги или браслеты, например, времен Клеопатры, т.е. уже римского владычества, 
уже намного легче и несколько изящнее ранних изделий, хотя традиционная мощность 
все же не уходит окончательно – страна Кемет была консервативна во всех формах ис-
кусства. А Египет эпохи фараонов знал преимущественно весомые, довольно грубые 
по силуэту изделия, при этом поражавшие своей роскошью и качеством исполнения. 
Основным металлом в Древнем Египте для создания ювелирных изделий было золото, 
хотя применялись и бронза, очень редко – серебро, которое в Египте было только при-
возным, поэтому стоило намного дороже золота, как и обычное железо, тоже очень вы-
соко ценившееся. Среди наиболее часто употребляемых камней бытовали поделочные 
яшма, нефрит, малахит, обсидиан, бирюза, сердолик реже – изумруд, аметист. К еще 
одному самоцвету, жемчугу, в Египте относились довольно осторожно. В некоторых 
источниках даже можно встретить упоминания, что древнеегипетские мастера не зна-
ли ни изумруда, ни жемчуга вообще, и лишь после завоевания Египта Римом жемчуг 
демонстрировал мощь Клеопатры, служа индикатором ее богатства – общеизвестны 
красочные и много кратно приукрашенные рассказы и жемчужинах редкой красоты и 
огромного размера, растворяемых царицей в уксусном составе и выпиваемых на глазах 
солдат Марка Антония. На самом деле жемчуг был известен в Египте и гораздо ранее, в 
эпоху фараонов, хотя и применялся действительно редко – есть упоминания о том, что 
существовал запрет носить украшения с ним кому бы то ни было, кроме царской се-
мьи [4, 136]. Использовали и фаянс, стекло, цветные пасты, имитировавшие камни для 
носителей более низкого статуса в обществе. Но при всем многообразии применяемых 
ювелирных камней их все объединяет одно свойство – они непрозрачны, что придает 
изделиям особый характер. Египтяне знали несколько техник обработки металла, сре-
ди которых были и гравировка, и ковка, и чеканка, но основным считается т.н. «стиль 
золотого листа», при котором золото раскатывалось в тонкий лист [9, 26]. Ряд изделий 
изготовлен и из золота при помощи литья – они выглядят более весомыми и массивны-
ми. В этой технике предпочитали изготавливать погребальные маски [9, 27].

Украшения древних египтян были характерны своей полихромией, цветные 
пасты, кусочки стекла, поделочные и драгоценные камни создавали очень пеструю, 
красочную общую картину. Украшения для ушей – прежде всего серьги – представля-
ли собой висячие формы, с частым использованием священной символики, с преоб-
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ладанием мотивов лотоса, папируса, скарабея, бога Гора, популярны были анх, джет. 
Крепления серег были довольно специфичны, их носили таким образом, что крепле-
ние фиксировало серьгу в ухе с обеих сторон мочки, так как конструкция была очень 
тяжелой. Вероятно, серьги вошли в моду довольно поздно, уже к Новому царству, а 
к позднему периоду их силуэт становится не менее сложным, но более облегченным, 
стремящимся к большему изяществу форм, начинают использоваться и новые камни 
(например, гранат) более простой, легкий замок в виде обычного крючка. Встреча-
лись и изделия, в которых использованы более простые материалы и мотивы декора, 
практически лишенные обязывающей смысловой нагрузки. Такие изделия предна-
значались для представителей иных социальных слоев, которые не имели возможно-
сти позволить себе тяжеловесность золота и лазурита или изумруда, и, уж тем более, 
не имели права на атрибуты царской власти.

Те же тенденции можно наблюдать и в очень обширном корпусе шейных 
украшений. Сохранившиеся до наших дней образцы преимущественно принад-
лежат к Новому и Позднему царствам, легко проследить эволюцию их стилистики, 
трансформацию формы и декора, для удобства анализа условно поделив на группы. 
Можно предлагать типологию шейных украшений страны Кемет позднего периода, 
ориентируясь на технологию их изготовления, а можно использовать и иной подход, 
основанный на колористике.

Одна группа шейных украшений полихромна, с активным применением 
драгоценных и поделочных камней, вторая  – монохромна, при изготовлении этих 
изделий использовались либо чеканка, либо ковка, но без вкраплений цветов, без 
использования ювелирных вставок, что делает их более легкими, стремящимися к 
изяществу и лаконичности. Украшения первой группы часто представляют собой 
воротники, тяжелые ожерелья с противовесами, однако стоит помнить о том, что 
многие из них – ритуальные, найденные в погребениях, в реальной жизни украшения 
носились все же более облегченные. Шейные ожерелья, воротники часто украшались 
изображениями скарабея, священными уреями, как и серьги, однако более частыми 
стали мотивы священного сокола Гора, с распростертыми крыльями, нередко с кры-
льями изображался и обожествляемый скарабей, активно эксплуатировался и мотив 
священной ладьи бога солнца Ра, в которую помещался солнечный диск. Для скара-
бея преимущественно использовались лазурит, бирюза, хотя встречались скарабеи и 
из нефрита, сердолика, хризопраза.

Все символы, украшающие изделия, обладают высокой степенью стилиза-
ции, любой их них доводится до знаковости. Изготавливались и украшения с исклю-
чительно растительным орнаментом, лишенные священной символики и царской 
атрибутики или с очень ограниченным ее применением. Это могли быть те изделия, 
которые носились египтянами при жизни, изготавливавшиеся не в ритуальных це-
лях, или же не как и в группе украшений для головы, это чаще были изделия для 
иных социальных прослоек – нередко бусы, ожерелья со стилизованными лотосами 
и папирусами, изготавливаемые из фаянса, бусин, стекла.

Вторая группа шейных украшений – практически лишенная цветных вста-
вок, при их изготовлении использовался только металл, чаще – золото. К этой группе 
можно отнести, например, знаменитое, до сих пор мало известное по природе своих 
символов ожерелье царицы Аххотеп с подвесками в виде мух, ожерелья-воротники, 
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сделанные в «стиле золотого листа». Такие украшения преимущественно еще более 
плоскостны, геометризированы, лаконичны в силу своей монохромности, часто 
украшались гравировкой. Вряд ли можно предположить, что использование полих-
ромии и наличие цветных ювелирных вставок указывало на статус или позволяло 
датировать вещь. В одной и той же гробнице могли находиться украшения, относя-
щиеся к обеим группам, как полихромные, так и монохромные, не знавшие цветных 
вставок и присутствия камня.

Поэтому, скорее всего, речь шла о пристрастиях, обращении к тому или ино-
му принципу во имя разнообразия, следования моде.

То же можно сказать и о группе украшений для рук – браслетах и кольцах или 
перстнях. Они также пользовались большой популярностью в Древнем Египте, одна-
ко изделия этой группы украшений были практически всегда полихромны, изготав-
ливались с применением поделочных или драгоценных камней, во всем остальном их 
характеризовали те же тенденции, что отмечали и шейные украшения или украшения 
для головы. Разнообразна была и группа украшений для рук. Кольца, перстни носились 
представителями обоих полов, а вот браслеты относить к этой группе можно не все, 
поскольку носились они не только на руках, но и на ногах. В многообразии браслетов 
древних египтян тоже можно усмотреть разные группы, прежде всего – для рук и для 
ног, о гендерном признаке не говорим, поскольку возможен и вариант унисекс.

Можно выделить также браслеты простые и сложные, поскольку встреча-
лись и браслеты, которые представляли собой просто ободы разной ширины, ино-
гда – выпуклые, иногда – плоские, лишенные декора, не украшенные ни гравировкой, 
ни цветными вставками. Гораздо более многочисленна группа сложных браслетов, 
среди которых также можно выделить два типа  – жесткие и мягкие (эластичные). 
Браслеты первого типа предполагали фиксированную форму, массивность, крупные 
вставки из чаще поделочных камней – малахита, лазурита, сердолика. Такими были 
браслеты и Нового, и Позднего царств, встречались они и позже.

Вторая группа браслетов предполагала те формы, которые повторяют форму 
запястья (или локтя, поскольку носили их на разных участках руки). Их основа была 
мягкой, это могли быть наборные нити из бусин, сделанных из фаянса или поделоч-
ных камней, которые располагались в несколько рядов разных цветов, представляя 
собой некое подобие ремешка. Чаще они были отцентрованы застежкой. Именно она 
представляла собой смысловой центр композиции. Это мог быть скарабей, уджат, 
могла быть плашка с картушью, содержащей имя владельца или владелицы.

Как и с остальными группами украшений, можно говорить и о наличии гораз-
до более простых, скромных, изготавливаемых из недорогих материалов браслетов, при 
создании которых преобладали фаянс и стекло. Чаще они принадлежат ко второй группе 
браслетов, мягких. Такими были ранние украшения для рук, создаваемые еще до появле-
ния более совершенных техник обработки металлов и ювелирных камней. Такими они 
будут и впоследствии, но уже создаваемые для представителей средней и низшей про-
слоек общества, тогда как ранние образцы выглядели так и у царских семей.

Кольца украшались теми же драгоценными и поделочными камнями разных 
порядков, во всем их разнообразии, при чем, формы колец так же поражали своим 
многообразием. Интересны вращающиеся кольца, принцип которых будет исполь-
зоваться многократно в разных культурах и позднее, чаще такие кольца выполняли 
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функцию печаток – одна из сторон подвижного (приводимого в движение с помощью 
специфического крепления) кольца оставлялась плоской, чаще всего покрывалась 
текстом, комбинацией иероглифов. Это мог быть как металл, так и камень, поскольку 
резьбу по камню древние египтяне уже применяли. Они могли изготавливаться как 
полностью из золота, так и с применением ювелирных вставок. Бытовали также и 
кольца, перстни, полностью плоские, с иероглифами, функционально такое изделие 
могло служить также печаткой.

Наряду с обширными, многочисленными группами украшений изготавлива-
лись и другие их типы – пряжки, пояса, множество амулетов. Принцип их декора, как 
и технология изготовления, были теми же, претерпевали такие же изменения в связи 
с усовершенствованием технологии. Так, ювелирное искусство Древнего Египта дей-
ствительно занимало очень значительное место как в общей системе искусств, так и 
среди видов декоративно-прикладного искусства – в частности, выполняло функции 
заполняющего лакуны в создании картины внешнего облика древнего египтянина, 
распознавания его социального статуса, места в обществе. В силу того, что материа-
лы, из которых создавались одежда и обувь, большей частью не сохранились и созда-
вать представление о них мы можем лишь с помощью изображений, сохранившиеся 
преимущественно от Нового царства и позднего периода, ювелирные изделия запол-
няют возникшую лакуну в представлениях о быте и традициях древних египтян.
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Искусствознание (или искусствоведение), в объективе которого искусство 
в совокупности вопросов содержания и формы, особенностей и путей развития, 
свойств, специфики, функций, традиционно сочетая теорию, историю и художе-
ственную критику, сегодня значительно расширило сферы своего влияния задачами 
пропагандистскими (посредством СМИ) и педагогическими (в рамках кафедр и фа-
культетов специализированных ВУЗов), опираясь на передовые достижения мировых 
и отечественных научных школ.

Объединяя в себе театроведение, музыковедение, киноведение, искусство-
ведение (пластические искусства), музееведение, эстрадоведение, балетоведение, 
цирковедение, дизайн, архитектурный декор, оно изучает художественную культуру 
как явление целостное, а также отдельные виды, жанры и жанровые разновиднос-
ти традиционного, академического и современного творчества во всем их много-
образии и взаимосвязи с социальной жизнью, с различными артефактами в дина-
мике и трансформациях, в историко-теоретическом, проблемно-аналитическом и 
пространственно-временном осмыслении.

Предполагая всестороннее раскрытие сущности объекта как в единичном, на-
глядном, конкретно-чувственном, так в особенном и общем выражении во всевозможных 
сочетаниях и закономерностях, разрабатывая вопросы роли, места и значения искусства 
в системе духовных ценностей, наблюдая творческую практику, искусствознание ин-
терпретирует, оценивает и обобщает процесс в целом и в частностях, выступает с по-
ддержкой и критикой того или иного артефакта. Настаивает оно, особенно сегодня, на 
выявлении и анализе доминирующих тенденций, идентифицирующих, интегрирующих, 
типологических характеристик искусства, что актуально не только на стыке двух столе-
тий, когда подводятся итоги векового прошлого, но и на пороге нового тысячелетия, ког-
да определяются дальнейшие пути культурного, духовного развития.

Все вышеприведенные обстоятельства в совокупности обуславливают 
проблемно-тематическую направленность современной искусствоведческой науки 
в сторону всестороннего охвата творческого процесса в рамках тех или иных исто-
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рических, социально-культурных измерений, оказавших существенное влияние на 
формально-содержательную основу поисков.

Актуальными для данной области науки представляются:
• комплексное изучение истории и теории искусства в контексте его много-

векового опыта;
• анализ всех видов и жанров искусства с точки зрения структурно-

смысловых, жанрово-стилевых характеристик, новейших тенденций и 
перспектив;

• общетеоретический, методологический, типологический анализ произве-
дений искусства;

• осмысление идентифицирующих, интегрирующих, синтезирующих 
свойств, а также региональных и национальных особенностей;

• обобщение процесса на почве выявления как общих, так и примечательных 
для каждого отдельного искусства специфических свойств;

• освещение вопросов подготовки специалистов в области искусства, в том 
числе искусствоведческих кадров, владеющих профессиональными мето-
дологическими навыками анализа художественных произведений.

Предполагается также:
• изучение разнообразных форм профессионального искусства Узбе-

кистана с точки зрения лексических модификаций, аккумулирования 
современных технологий, формирования нового понятийного, категори-
ального мышления;

• выявление специфики отдельных искусств, включая атрибутивную, 
содержательно-тематическую, игровую, вербальную части и аспекты 
преломления в них оригинальных, локальных, универсальных версий в 
различных сочетаниях, масштабах, пространствах, теоретических и прак-
тических ракурсах с учетом закономерностей исторического развития 
общемировых, региональных, локальных, этнических черт;

• осмысление проблем самоопределения, приоритетности, образцовости, 
оригинальности, качественности, креативности искусств, сочетаемости в 
них разных начал в условиях мировых коммуникационных связей, диалек-
тики творческого созидательного процесса путем суммирования достиже-
ний в области отдельных искусств и синтеза наилучших их образцов.

В условиях усиления внимания к региональным и мировым процессам, 
возрастания интереса к синтезу и адаптации разновеликих творческих концепций, 
школ, стилевых веяний, разнообразных видов и форм творческого поиска, можно 
говорить об интеграции не только в сфере творческой практики, но и теории, что 
говорит в пользу объединения в обобщающем плане как искусствоведческих направ-
лений (театроведения, киноведения, музыковедения, балетоведения, цирковедения), 
так и смежных наук (теоретической культурологии, социологии, экономики, педаго-
гики, филологии, философии, психологии).

Разнообразные вопросы, связанные с теоретическими аспектами искусства, 
определением его универсальных, специфических признаков и места в системе ми-
ровой и отечественной культуры, ввиду дефицита понятийного аппарата, требуют 
пополнения терминологического словаря и фонда научной литературы в крупных 



97

Współczesne tendencje w nauce i edukacji  

национальных и зарубежных библиотеках, а также в специализированных библиоте-
ках, что в свою очередь служит:

• оптимизации учебного процесса в рамках ВУЗов культуры и искусства, 
осуществляющих подготовку творческих и научных кадров;

• совершенствованию музыкально-исполнительской, театральной, танце-
вальной, эстрадной, кинематографической, телевизионной, художественно-
дизайнерской практики;

• укреплению междисциплинарного контакта;
• выходу на уровень теоретического искусствоведения.
Особого внимания сегодня требует текущая реальность с ее новыми синтетичес-

кими образованиями, поисками, инновациями, стилистикой и тематикой произведений 
искусства, рожденных в годы независимости и актуализирующих национальную идею, 
направленную на дух новаторства во всех жизненно важных сферах человеческой дея-
тельности, на свободу творческого самовыражения и улучшение качества жизни людей.

Художественная критика призвана осуществлять углубленный, всес-
торонний (формально-стилистический, культурно-исторический, структурно-
типологический) анализ произведений искусства, используя новейшие методологи-
ческие подходы, инструментарии, оценочные критерии, многогранно отражающие 
творческий процесс и отвечающие возрастающим требованиям науки и техники.

Следует отметить синтезирующие признаки искусствознания, наблюдаемые 
как во внутреннем, так и во внешнем бытовании.

В первом случае речь идет об аккумулировании суммы собственно искусствовед-
ческих познаний, добытых в рамках отдельных родственных специализаций (театраль-
ного искусства, музыкального искусства и т.д.); о преодолении узко дисциплинарных 
границ освещения материала и перспективе выхода на теоретические обобщения.

Во втором случае можно говорить об объединении искусствоведения со 
смежными гуманитарными науками, такими как история, философия, филология, 
социология, экономика, педагогика, психология, археология, культурология, что даёт 
возможность широкого и целостного объектно-предметного охвата и изучения ху-
дожественной реальности; выработки новых технологий и методик, позволяющих 
комплексно осветить поставленную проблему.

Интегрирующие свойства искусствознания актуализируются на региональ-
ном и мировом уровнях, что позволяет:

• выйти за пределы локальности, влиться со своими темами, разработками 
в общий процесс и занять в нем достойное место;

• обогатить универсальное («всечеловеческое») национально-этническим 
контентом;

• транслируя мировой опыт на местную почву и черпая в свою пользу но-
вейшие идеи, методологии, способствовать саморазвитию и конкурентос-
пособности национальной науки;

• расширить научное и творческое интеграционное пространство.
Использует искусствознание разнообразные исследовательские методы, в 

том числе, аналогии, сравнения, системный и комплексный анализы, эксперименты, 
наблюдения, обеспечивающие широко-предметное и узко-дисциплинарное проник-
новение в материал, представляющий собой:
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• актуальную проблему или тенденцию, характерную для художественного 
процесса;

• жанрово-стилевые искания, средства выражения, инструментарий, атри-
буции;

• творчество отдельных деятелей культуры (композиторов, дирижёров, ре-
жиссеров, певцов, художников, артистов разных жанров) или коллективов 
(театральных, музыкальных, хоровых, танцевальных, цирковых, эстрадных);

• сами художественные произведения (кинофильмы, спектакли, 
музыкальные сочинения, живописные, скульптурные и другие работы) в 
разнообразном освещении.

Искусствознание в разработке материала использует следующие методы и 
подходы. В числе первых:

• синтетически-интерпретационные, выявляющие сущностные связи, обоб-
щающие картины исторического развития и бытования искусства в систе-
ме социально-политических, идеологических отношений;

• критически-оценочные и интерпретационно-интуитивные, выявляющие 
образно-смысловые значения экранно-зрелищных искусств;

• разработочно-локализационные в контексте тех или иных общностей;
• формально-содержательный анализ (морфология, синтаксис, семантика) 

различных компонентов искусства.
• В числе вторых:
• комплексный, идеографический, историко-континуумный, типоло-

гический, источниковедческий, компаративистский, структурно-
аналитический;

• описание как воссоздание реконструкции явлений, повествование как 
группировка и воспроизведение событийности;

• анализ как выявление внутренних связей, закономерностей вещей;
• систематизация, классификация, теоретическое обобщение с выходом на 

практику.
Если метод (с греческого methodoc, т.е. путь к чему-либо) – способ достиже-

ния научной цели посредством упорядоченной деятельности, то чёткая организация 
научного мышления, критический пересмотр известных подходов к интерпретации 
материала, строгое следование логике и технологии его раскрытия, последовательное 
усложнение, насыщение концепции и теоретические обобщения составляют сущ-
ность методологии вообще и методологии искусствоведческих трудов (монографий, 
научных сборников, научных статей, исследований) в частности.

Методология искусствознания представляет собой, в свою очередь, сис-
тему взглядов, совокупность специфических познавательных средств и приемов, 
необходимых для глубокого и всестороннего изучения искусства в неповторимости 
и многообразии претворения и взаимоотношений с действительностью. И ее зада-
ча – раскрытие содержания искусствоведческих трудов.

Таким образом, искусствознание обладает не только материалом и пробле-
матикой, но и понятийным аппаратом, и методологией, и системой знаний, которая 
обогащается по мере накопления исследовательского базиса и опыта, а также разви-
тия техники и технологии.
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Содержание искусствознания как особой категории научных изысканий 
обуславливается комплексом факторов:

• яркой, интересной, волнующей тематикой и характерами;
• новизной идеи, яркостью и глубиной эмоциональностью высказывания;
• литературным стилем, лексическим богатством, образными 

выражениями;
• вкладом в теорию и практику современного творчества, в процесс активи-

зации и обогащения содержания искусства с учётом требований времени.
А ценность искусствоведческих трудов определяется уровнем художествен-

ности и содержательности. Многое решают:
• объекты искусствоведческого анализа, включая творчество отдельных 

фигур, коллективов, произведения искусства;
• умение раскрыть творческую задачу, вовлекая в контекст излагаемого 

исторический, документальный, иллюстративный материал, используя 
эмоциональные оценки, метафоры, аналогии, сравнения, привлекая об-
ширную литературу по теме;

• культура изложения, культура слова;
• соблюдение норм литературной и научной этики, что является свидетель-

ством богатого интеллекта и широты кругозора автора;
• наличие ярко выраженной, самостоятельной авторской мысли.
Искусство, сохранив структурно и содержательно свою самостоятельность, 

является важнейшей составляющей («зерном») художественной культуры – этого мно-
госложного и уникального в своём роде явления, представляющего собой единство и 
многообразие форм созидательно-творческой деятельности человека, общества.
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Резюме. Применение озонотерапии в комплексном лечении больных 
сахарным диабетом с гнойно-воспалительными процесами, оказывает выраженное 
лечебное действие и предотвращает развитие рецидива и осложнений заболевания, 
что способствует значительному улучшению непосредственных и отдаленных 
результатов лечения данной патологии.

Ключевые слова: сахарный диабет, гнойно-воспалительные осложнения, 
озонотерапия.

THE USE OF OZONE IN COMPLEX TREATMENT  
OF PYOINFLAMMATORY COMPLICATIONS  

IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Yurkiv O.I., PhD, assistant of the department of nursing and Higher nursing edu-
cation Higher educational establishment Ukraine state «Bukovinian State Medical Univer-
sity» (Chernivtsi, Ukraine)

Karatieieva S.Yu., PhD, assistant of the department of nursing and Higher nurs-
ing education Higher educational establishment Ukraine state «Bukovinian State Medical 
University» (Chernivtsi, Ukraine)

Abstract. In a complex treatment ozone application of patients with diabetes compli-
cated by pyoinflammatory processes has an apparent therapeutic effect and prevents the devel-
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opment of the relapse and complications of the disease promoting significant improvements of 
direct and remote results of treatment of the given pathology.

Key words: diabetes mellitus, pyoinflammatory processes, lipid peroxydation, ozo-
notherapy.

Introduction. Scientific data analysis shows a steady increase in the number of 
patients with diabetes, and in developed countries reaches more than 6% of the population 
[2, 5].

From the surgical point of view, topicality of this problem is first of all stipulated by 
the fact that purulent-necrotic processes develop in more than 30-70% diabetic patients and 
50% of hospitalized patients need surgical care concerning these complications [1, 3, 4].

With regard of to the mentioned facts, it becomes evident that the effective meth-
ods of complex treatment of purulent processes in diabetic patients should be searched in 
order to introduce into clinical practice the effective methods of conservative treatment and 
new ways of reparative processes activation. For this purpose ozonotherapy has recently 
become widely used.

The aim of research to improve the treatment results of pyoinflammatory pro-
cesses in patients with diabetes through the use of intravenous ozonotherapy.

Material and method. 124 diabetic patients with pyoinflammatory complications 
have been examined. The main group  – 53 (42.7%) patients, along with comprehensive 
treatment underwent intravenous ozone therapy. The control group -71 (57.2%) patients 
were treated by conventional methods.

Intravenous administration of ozonized physiological solution was performed in 
all patients of the main group, along with traditional therapy, similar in composition to 
the control group of patients [6]. Coagulogram indices, lipid peroxidation, parameters were 
determined.

Discussion of results.

Table 1 
Coagulogram characteristics in diabetic mellitus patients with pyoinflammatory complications 
using ozonotherapy

Indices
Main group Control group

On 
admission

During 
treatment

At 
discharge

On 
admission

During 
treatment

At 
discharge

Prothrombin index (%) 89,96±1,3 94,50±1,6
90,73
±1,2

94,39±1,2
81,96
±1,9

87,36
±1,8

Recalcification time (s) 105 ±0,9 100±0,7 98±1,1 110±0,8 105±1,1 99±0,7

Thrombin time (s) 19,30±0,4 19,43±0,6
19,50
±0,4

19,35±0,6
19,40
±0,3

19,43
±0,3

Hematocrit
(%)

36,84±0,2 32,29±0,1
32,75
±0,3

40,47±1,1
38,15
±0,2

37,81
±0,3

Fibrinogen
(g/l)

6,77±0,2 5,90±0,1
5,70
±0,1

6,41±0,1 4,87±0,2
4,12
±0,1

  Р >0,05 ≤0,001 ≤0,001 >0,05 ≤0,001 ≤0,001
Note: Р – index of statistical significance
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According to some authors, in diabetic patients with pyoinflammatory lesion of 
soft tissues the level of lipid peroxidation end product – malonic aldehyde in the wound 
increases. Inhibition of AOP manifests by a significant decrease in tissue retinol and tocoph-
erol in particular, as well as decreased activity of glutathione reductase. The most effective 
treatment methods in terms of lipid peroxidation stabilization are those including ultravio-
let blood irradiation, low-intensity laser irradiation and sorbents application [2, 6].

Hypercoagulation syndrome vith microthromboses development and whieh is 
manifested by is pathognomonic an increased thrombocytes aggregation activity. Combined 
with decreased anticoagulant and fibrinolytic blood activity it stipulates the widespread use 
of reocorrectors together with anticoagulants and antiaggregants [6].

The results of the coagulogram study in diabetic patients with pyoinflammatory com-
plications (Table 1) showed that in the control group of patients on admission, during the 
treatment and at discharge significant changes were not detected concerning to the prothrom-
bin index, recalcification time, thrombin time, hematocrit, and fibrinogen. In the context of 
ozone therapy application in the main group of patients on admission, during the treatment 
and at discharge the significant coagulogram parameters changes were not revealed.

These changes against a background of typical positive clinical effects of ozone 
therapy can be regarded as a favourable signs of coagulogram parameters for the application 
of this method of treatment in diabetic patients with pyoinflammatory complications.

The analysis of lipid peroxidation indices, AOP, OPM parameters in diabetic pa-
tients with pyoinflammatory complications (Table 2) showed that in the control group of 
patients on admission, during the treatment and at discharge significant changes were not 
detected as to the activity of AOP factor – ceruloplasmin, lipid peroxidation product – ma-
lonic aldehyde and OPM. In the context of ozone therapy application in the main group 
of patients on admission, during the treatment and at discharge the parameters were not 
considerably changed either.

In our opinion the coagulogram parameters, lipid peroxidation, AOP, OPM indices 
against the background of typical positive clinical effects of ozone therapy application can 
be regarded as favorable biochemical signs for the use of the given method of treatment in 
diabetic patients with pyoinflammatory complications.

Table 2 
Characteristics of lipid peroxidation, AOP, OPM parameters in diabetic patients with 
pyoinflammatory complications

Indices
Main group Control group

On 
admission

During 
treatment

At 
discharge

On 
admission

During 
treatment

At 
discharge

Ceruloplasmin (Е/g of 
plasm)

5,2±0,10 5,1±0,30 5,1±0,10 5,3±0,30 5,5±0,7 5,5±0,50

Malonic aldehyde 
(micromole/l of serum)

0,23±0,10 0,24±0,05 0,20±0,10 0,22±0,10 0,23±0,10 0,19±0,10

Degree of oxidative 
modification of proteins 
(∆Е/ml of plasm)

2,2±0,05 2,2±0,04 2,0±0,06 1,5±0,05 1,4±0,03 1,6±0,04
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Conclusions:
1. Implementation of the positive effects of ozone therapy in the clinic in diabetic pa-

tients with pyoinflammatory complications is not accompanied by the development of damage 
reactions on the level of hemostasis parameters and blood biochemical parameters.

2. The above mentioned fact confirms the expediency of intravenous ozone therapy 
application clinically in this category of patients.
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ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАНОВИХ ДЕФЕКТІВ 
У ХВОРИХ НА СИНДРОМ СТОПИ ДІАБЕТИКА ЗА ДОПОМОГОЮ 

АВТОДЕРМОПЛАСТИКИ РЕЛЬЄФНИМ КЛАПТЕМ

На сьогодні цукровий діабет (ЦД) є серйозним ендокринно-обмінним захво-
рюванням, яке стало глобальним[1]. Синдром стопи діабетика (ССД) – грізне усклад-
нення ЦД, що виникає у 30-80% хворих і об’єднує в собі діабетичну мікро-, макроан-
гіопатію, периферичну нейропатію та остеоартропатію [1]. У 30-70% хворих на ССД 
розвиваються гнійно-некротичні ураження стопи, що супроводжуються рановими 
дефектами та трофічними виразками, які потребують хірургічної обробки з подаль-
шою автодермопластикою [1,2,4].

Автодермопластичне закриття виразок та ранових дефектів здійснюється 
за допомогою методів ранньої чи відтермінованої дермальної пластики за Thiersch 
C. або Янович-Чайнським, в модифікації чи чистому вигляді, яке не забезпечує 
адекватного механічного захисту та функції опоро здатності стопи. Дермальне 
закриття вільним автоклаптем рівномірної товщини неспроможне протистояти 
механічним навантаженням у зв’язку з анатомічною неповноцінністю клаптя: під ним 
не росте підшкірно-жирова клітковина, клапоть є тільки частиною шкіри. Частим 
ускладненням є рецидиви виразок [1,3].

За період із 2011 по 2015 рік лікували 185 хворих на ЦД з гнійно-некротичними 
ураженнями стопи. З них чоловіків-109 (59%), жінок-76 (41%). Середній вік хворих 
на цукровий діабет І типу становив 33,2±11,7 років і 56,5±7,6 років при ЦД ІІ типу. 
Хворих на ЦД ІІ типу було -138 (74,6%), хворих на ЦД І типу-47 (25,4%). Розміри ви-
разок і ран були у межах від 1,5 до 11 см в діаметрі.

Пластичне закриття вільним простим чи рельєфним клаптем проводили 
шляхом ранньої і відтермінованої автодермопластики (М.О. Ляпіс і співав. 1998р.). 
Автопластику рельєфним клаптем застосовували за власною методикою з допомогою 
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модифікованого клейового дерматома [1-4]. Умовами до проведення автопластики 
були: відсутність нагноєння рани та наявність молодої грануляційної тканини. Забір 
рельєфного клаптя проводили за допомогою модифікованого клейового дерматома. 
Отриманий вільний рельєфний автошматок рівномірно-змінної товщини переса-
джували на ранову поверхню і адаптували до рани [2, 4]. Всім хворим застосовували 
комплексну терапію: корекцію вуглеводневого обміну інсуліном, антитромботичні 
препарати, дезагреганти, сечогінні для зменьшення набряку та профілактики ексуда-
ції в ділянці рани.

Клінічну ефективність дермальної пластики рельєфним та простим авто-
клаптем оцінювали за термінами приживлення трансплантата і епітелізації рани. 
Приживлення вільного рельєфного автоклаптя відбулося у 97 (97%) хворих на 
3-4 день після дермальної пластики. При застосуванні пластичного закриття ранових 
поверхонь вільним автоклаптем по Тіршу, Янович-Чаїнському приживлення відмі-
чали на 7-9  день і становило 79 (93%) (табл. 1). За неприживлення трансплантатів 
вважали повне їх відторгнення.

З наведених результатів приживлення трансплантатів слід відзначити, що 
у випадках пластики вільним автошматком на 3-4  дні є довшими ніж при пласти-
ці рельєфним клаптем. Терміни епітелізації рани у хворих на ЦД І типу становили 
10-12 діб при автопластиці по Тіршу, Янович-Чаїнському та 7-9 діб при дермальній 
пластиці рельєфним автошматком. При ЦД ІІ типу епітелізація рани наступила на 11-
15 добу, при застосуванні автопластики по Тіршу та на 9-14 добу при використанні 
рельєфного автошматка (табл. 2).

При пластиці рельєфним автошматком епітелізація рани наступала на 2-3 дні 
раніше ніж у випадках пластики автоклаптем по Тіршу, Янович- Чаїнському. У ви-
падках цукрового діабету ІІ типу епітелізація рани наступала на 1-2 дня пізніше по-
рівняно з хворими на цукровий діабет І типу.

Отже, при пластичному закритті відкритих ранових поверхонь та виразок 
вільним автошматком по Тіршу, Янович-Чаїнському приживлення відмічали: на 
7,3±0,2 добу у хворих на ЦД І типу та на 8,4±0,3 добу у хворих на ЦД ІІ типу (р<0,05). 
Епітелізація рани при ЦД І типу наступила на 11,8±0,2  добу, при ЦД ІІ типу- на 
12,7±0,4 добу (р<0,05). Приживлення трансплантата при автодермопластиці рельєф-
ним клаптем у хворих на ЦД І типу відмічали на 4,1±0,3 добу, у хворих на ЦД ІІ типу-

Таблиця 1.  
Терміни приживлення трансплантатів у хворих на ЦД І і ІІ типу

Вид пластики і термін прижив-
лення
Тип ЦД і кількість хворих

Автодермопластика вільним 
автошматком по Тіршу, Яно-
вич- Чаїнському

Автодермопластики вільним 
рельєфним шматком

ЦД І типу, n=47
7,3±0,2; n=21
(2) -9,5%

4,1±0,3; n=26
(1) -3,8%

ЦД ІІ типу, n= 138
8,4±0,3; n=64
(4) -6,25%

4,4±0,4; n=74
(2) -2,7%

Всього n=185
n=85
(6) -7,0%

n=100
(3) -3%

Примітка: в дужках-кількість і % випадків неприживлення шкірного автоклаптя.
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на 4,4±0,4 добу. Епітелізація рани при ЦД І типу наступила на 8,4±0,3 добу, при ЦД 
ІІ типу- на 10,6±0,5 добу (р<0,05). Автодермопластика рельєфним шкірним клаптем 
дозволила скоротити терміни приживлення трансплантата на 3-4 доби і епітелізації 
рани на 2-3 доби.

Література:
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24.03.2006. Опубл. 15.08.2006. Бюл. №8. 

Таблиця 2. 
 Терміни епітелізації рани

 Вид пластики і терміни
епітелізації рани
Тип ЦД і кількість хворих

Автодермопласти-ка вільним авто-
шматком по Тіршу,
Янович- Чаїнському

Автодермопласти-ка вільним 
рельєфним автошматком

І тип n=44 11,8±0,2 (n=19) 8,4±0,3 (n=25)
ІІ тип n= 132 12,7±0,4 (n=60) 10,6±0,5 (n=72)
Всього n=176 (n=79) (n=97)
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ СТАТЕВИХ 
ОРГАНІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ

На сьогодні кількість порушень менструальної функції в поєднанні з екстра-
генітальними захворюваннями продовжує зростати і впродовж останніх десятиліть 
звертає на себе увагу наукового світу. Патологія репродуктивної функції з екстрагені-
тальними захворюваннями ускладнює перебіг захворювань і обмежує застосування лікар-
ських засобів. Часто порушення репродуктивної функції відбувається на фоні хронічних 
захворювань печінки та жовчовивідних шляхів (ХЗПЖШ). Так як печінка відіграє провідну 
роль в метаболізмі жіночих гормонів, вивчення особливостей порушення репродуктивної 
функції при вказаній патології (ХЗПЖШ) є досить актуальним.

У даній публікації представлені результати досліджень репродуктивної 
функції на фоні ХЗПЖШ за допомогою запропонованого способу моделювання пору-
шення функції статевих органів на тлі хронічного токсичного гепатиту.

Ключові слова: олігоменорея, хронічний токсичний гепатит, репродуктивна 
функція.

Відомий спосіб моделювання хронічного токсичного гепатиту (ХТГ) поля-
гає в тому, що білим щурам внутрішньошлункового вводять тетрахлорметан через 
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день у вигляді 50 % олійного розчину 
в дозі 2 г/кг маси тіла тварини. Виве-
дення тварин з експерименту (через 
1 місяць) проводиться в умовах знечу-
лення тіопентал-натрієм з наступним 
забором для морфологічного вивчен-
ня гіпофіза та печінки, проводять гор-
мональні, біохімічні та імунологічні 
дослідження крові [1,2].

Запропонований спосіб поля-
гає у видаленні в піддослідних білих 
щурів яєчників, матки та печінки для 
морфологічного дослідження їх на тлі 
змодельованої патології (ХТГ), визна-
чити зміни імунної системи, гормо-
нального статусу, показників перок-

сидації, функції печінки, а також дослідити репродуктивну функцію у піддослідних 
тварин.

Поставлене завдання вирішували наступним чином: тетрахлорметан вво-
дився піддослідним білим щурам внутрішньошлунково через день у вигляді 50 % 
олійного розчину в дозі 2  г/кг маси тіла тварини. З огляду на те, що морфологічні 
зміни в органах наступають не відразу, при відтворенні моделі патологічного процесу 
доцільним є проведення досліджень через 1 місяць після моделювання експеримен-
тального токсичного гепатиту. Після виведення тварин з експерименту проводився 
забір крові для біохімічних, імунологічних, гормональних досліджень та видалення 
гіпофіза, яєчників, матки та печінки для морфологічного дослідження.

Було обстежено 40  статевозрілих самиць білих щурів. До 1  групи ввійшли 
20 самок, яким після завершення експерименту проводили дослідження біохімічних 
показників, оцінювали клінічні прояви гепатиту. До 2  групи ввійшло 15  статевоз-
рілих самок білих щурів, яким проводилось дослідження репродуктивної функції. 
Контрольну групу склали 5 здорових статевозрілих самиць білих щурів. Проведе-
но патогістологічне дослідження печінки при хронічному токсичному гепатиті та у 
здорових піддослідних тварин. Вивчені результати морфологічних змін у печінці, а 
також результати біохімічних досліджень у піддослідних тварин та їх кореляція. У 
піддослідних тварин визначали рівень загального білка, білірубіну, аланін- аміно-
трансферази (АЛаТ), аспартатамінотрансферази (АСаТ), лужної фосфатази (ЛФ), 
здійснювали тимолову пробу.

Статистичну обробку отриманих даних виконано у відділі системних ста-
тистичних досліджень ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. 
І.Я.Горбачевського МОЗ України» в програмному пакеті Statistica.

Структура яєчника контрольної тварини представлена на рис.1. Зовні яєч-
ник вкритий поверхневим одношаровим кубічним епітелієм, під яким міститься біл-
кова оболонка, сформована колагеновими та еластичним волокнами та невеликою 
кількістю гладких міоцитів. Кіркова речовина органа містить інтерстиційні клітини. 
Паренхіма яєчника представлена примордіальними (первинними та вторинними), а 

Рис. 1. Яєчник контрольної тварини. 
Вторинні антральні фолікули. Забарвлення 
гематоксиліном та еозином. × 100.
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також зрілими фолікулами, жовтими та білуватими тілами, артритичним фолікулами 
та артритичними тілами.

Зрілі фолікули містять багато шарів фолікулярних клітин з формуванням печер. 
Внутрішня тека фолікулів представлена незначною кількістю судин, колагенових воло-
кон та текоцитів. Після овуляції із залишків зрілого фолікула формується жовте тіло із 
клітин зернистого шару фолікула, які перетворюються у залозисті клітини (рис.2).

Структура печінки контрольної тварини представлена на рис. 3. Часточкова 
будова, балкова організація її збережена, центральні вени візуалізуються незначно. 
Просвіти синусоїдів добре контуруються, містять поодинокі макрофаги. Токсичне ура-
ження печінки експериментальних тварин супроводжувалось вираженим порушенням 
структури печінкової часточки та дистрофічно-некротичними змінами в гепатоцитах.

Структура ендометрію матки контрольної тварини представлена багатоша-
ровим неороговіваючим епітелієм (рис.4). Власна пластинка слизової оболонки утво-
рена пухкою сполучною тканиною, містить велику кількість клітинних елементів, 

Рис. 5. Міометрій контрольної тварини. 
Поодинокі залози в міометрії. Забарвлення 
гематоксиліном та еозином. × 100.

Рис. 4. Ендометрій матки контрольної 
тварини представлений багатошаровим 
плоским епітелієм. Забарвлення 
гематоксиліном та еозином. × 100.

Рис. 3. Структура печінкової часточки 
контрольних тварин. Забарвлення 
гематоксиліном та еозином. × 100.

Рис. 2. Яєчник контрольної тварини. 
Формування жовтого тіла. Забарвлення 
гематоксиліном та еозином. × 100.
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серед яких децидуальні клітини, які утворюються у секреторній фазі менструального 
циклу (рис. 5).

Таким чином, зміни яєчника експериментальних тварин відображались у 
візуальному зменшенні розмірів вторинних фолікулів, при цьому структура епі-
теліоцитів змінювалась мало, дистрофічні зміни в колагенових та еластичних во-
локнах не виявлялись. Кількість зрілих фолікулів на мікропрепарті зменшилась. 
Структура вторинних фолікулів також змінювалась; це проявлялось у гіперплазії 
фолікулярного епітелію, що призводило до зменшення просвіту їх порожнин або її 
повної відсутності.

Структура ендометрію матки експериментальної групи тварини зазнавала 
виражених змін. Це проявлялось його перебудовою, атрофічними змінами та різким 
стоншенням. В біометрії розвивася помірний набряк, який призводив до часткового 
розволокнення гладких міоцитів. Залозисті структури біометрію також дещо атро-
фувались, про що свідчило зменшення їх кількості, а у збережених залозах виявля-
лось підвищення секреторної активності.

Таким чином, на фоні токсичного ураження печінки у тварин розвиваються 
гострі розлади кровообігу у залозах внутрішньої секреції та матці, які призводили до 
різкого зниження синтезу та дозрівання фолікулів, атрофії ендометрію матки, чим 
знижували репродуктивну функцію тварин (табл 1,2).

Отже, запропонований спосіб моделювання порушення функції статевих ор-
ганів на фоні токсичного гепатиту дозволяє експериментально відтворити і вивчити 
особливості порушення функції статевих органів на тлі хронічного токсичного гепа-
титу, а сам спосіб може бути застосованим у наукових дослідженнях.

Таблиця 1 –  
Показники біохімічних досліджень при експериментальному токсичному гепатиті

Показник Експериментальна група 1 (n=20)
Контрольна
група (n=5)

Загальний білок, г/л 35,63±0,94* 71,10 ±1,45
Білірубін загальний, мкмоль/л 20,99±0,41* 4,04±0,01
Аланінамінотрансфераза (АЛаТ), Од/л 133,37±2,36* 33,24±2,60
Аспартатамінотрансфераза (АСаТ), д/л 406,05±1,93* 59,36±3,48
Лужна фосфатаза, Од/л 941,79±19,36* 400,20±10,62
Тимолова проба, Од/л 3,56±0,14* 1,42±0,06
Примітка.* – достовірність порівняння із показниками без лікування (p< 0,05)

Таблиця 2 –  
Показники гормональних досліджень при експериментальному токсичному гепатиті

Показник Експериментальна група 1 (n=15)
Контроль
(n=10)

ФСГ (МО/л) 0,07±0,01 0,22±0,07
ЛГ(МО/л) 0,91±0,06 0,28±0,07
Естрадіол (пг/мл) 8,02±1,33 46,87±3,17
Прогестерон (пг/л) 2,37±0,38 16,82±2,15
Примітка.* – достовірність порівняння із показниками контролю (p< 0,05)
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Ukraine holds a leading position in Europe in the degree of availability of natural 
resources, among which an important place occupied by reserves of thermal waters [2].

However, the transformation processes in Ukraine’s economy caused the crisis in 
various industries, including the mineral resource and recreation complexes.

Recreation  – a process of restoring physical, spiritual and neuropsychiatric 
forces the person who provided the system measures and carried out in his spare time 
on specialized areas [2].

In the recreational area using natural resources, which include therapeutic 
substances (mineral water, mud, mineral wax), natural complexes that have medicinal and 
healing properties (forests, medical climate areas, etc.) [2; 3].

One of the most important factors in therapeutic recreation in Ukraine is the 
presence of natural thermal springs.

Thermal water – groundwater with elevated temperatures (above 20 ° C). There are 
different views on the classification of thermal waters.

There are hot water:

In another approach is considered to be hot water with a temperature over 20°C. 
Temperature 20°C conventionally taken as the boundary between cold and thermal waters 
since at this temperature the viscosity of water decreases.

Classification O.K. Lanhe [4] is using in balneology:
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In addition, the thermal waters are distinguished in warm (20... 37 ° C), hot (37... 
50 ° C) and boiling (over 100 ° C) [4].

Also hot water can be used for heating residential and industrial facilities. In this 
case the thermal waters are divided into low thermal 20-50 ° C, 50-75 ° C thermal, high 
thermal 75-100 ° C.

Thermal water make up a large part of the underground hydrosphere. In artesian 
basins of young plates at depths of 2000-3000 revealed water with temperatures of 70-100 
° C. In areas of ancient shields temperature at a depth of 5-6 km does not exceed 60-70 °C. 

Table 1 
Thermal resorts of Ukraine [5]

№
Name of the 
complex

Description Location Price (for thermal bath), UAH

1

Health 
complex 
«Zhayvoro-
nok»

It is a modern thermal complex, built 
in 2011 and is part of restaurant – 
hotel center. It consists of a main 
indoor pool (31-33 °C), where are 
functioning massage, geyser and 
two waterfalls and there is Jacuzzi 
(42-45 °C) in the separate corner of 
the pool.

Berehovo

adult – 100 UAH. / 2 hours. – 
250 UAH. / All day; for a 
child growing up to 100 cm – 
free of charge; rising from 
100 to 140 cm – 60 UAH. / 
2 hours. – 120 UAH. / All day;

2
Complex 
«Thermal 
water Kosyno»

On campus there are five pools, three 
hot ones: large pools and twins, 
one – fresh from «Aqua – bar», and 
one – the children. This complex 
is the world’s largest thermal pool 
fountain «Golden Crane Care», 
its height – 16 m. From it flows 
hydrogen sulphide thermal water 
enriched with oxygen.

Koson

adult – 200 UAH. / 3 hours. – 
500 UAH. / All day; for a child 
growing up to 120 cm – free; 
height from 120 to 150 cm – 
130 UAH. / 3 hours. – 
300 UAH. / All day

3
Sanatorium 
“Tepli Vody”

Around well with hot water. Its 
pumping from a depth of about one 
kilometer. In a small room resort 
located room doctor and seven 
baths. Outside – there are two 
swimming pools and a few barrels of 
thermal water and two pools of fresh 
water.

Veliatyno
adult – 60 UAH. / 2 hrs; for a 
child – 15 UAH / 2 hours.

4
Sanatorium 
«Teplitsa»

Therapeutic water extracted from 
wells near kilometer of depth, a 
temperature of 39 °C and has a wide 
range of indications in the treatment 
of musculoskeletal, cardiovascular 
and peripheral nervous system.

Vynograd-
iv

320-500 UAH/day
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In areas neotectonic disorders (Alps, Caucasus, Tien Shan, Pamir, Himalayas, etc.). Deep 
thermal water come to the surface as hot springs with temperatures up to 90-100 °C, and in 
areas of modern volcanism as geysers and steam jets.

Table 2

№
Name of the 
complex

Description Location Price (for thermal bath), UAH

1
Montecatini 
Terme

The resort has five mineral springs 
with medicinal waters for drinking 
courses, three sources of iodine 
mineral water for baths and balneo 
procedures, thermal mud from 
volcanic clay.

Toscana,
Italy

Medical tour for 7-8 days, per 
person:
€ 2,321 – 5*; € 1,228 – 4*; 
€ 642 – 3*

2
Széchenyi 
thermal 
bath

Bath Széchenyi is the largest 
and hottest Thermal in Europe – 
therapeutic water baths Széchenyi 
rises from a depth of 1,256 meters, 
has a temperature of 77 degrees 
Celsius. Rest and treatment at the 
spa Széchenyi recommended for 
rheumatic, gynecological,
dermatological diseases, as well as 
the problems of the musculoskeletal 
system.

Budapest, 
Hungary

Adult – € 15 per 2 hours.
Children – € 10 per 2 hours.

3
Karlovy 
Vary

Karlovy Vary – the largest Czech 
thermal spa with 12 mineral springs 
with temperatures 41 to 73 degrees 
Celsius

Czech 
Republic

Tour for 7-8 days for one 
person – € 450. 

4
Frantiskovy 
Lazne

The famous resort with mineral 
springs high in carbon dioxide and 
sulphurous-ferruginous mud.

Czech 
Republic

Tour for 7-8 days for one 
person – € 815

5 Baden

Located near Vienna, Baden 
famous sulfur springs of water, 
and is considered a favorite spot of 
intellectuals in the world.

Austria
Round 7 day per person – 
from € 1000

6 Bad Ischl
The main resort curative resources – 
salt and sulfur thermal water, 
Glauber’s salt and mineral mud.

Austria
Tour for 7-8 days for one 
person – from € 950

7
Baden-
Baden

This therapeutic resort popular 
with tourists due to the high quality 
of services – in health centers, 
hospitals and clinics the best 
equipment and specialists, a variety 
of procedures, and all this in the lap 
of beautiful nature.

Germany
Round 7 day per person – 
from € 1000
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In Ukraine, the projected operational resources thermal water reserves equivalent 
heat use about 10 million tons. per year [4].

Geographically Ukraine in the hot springs located in Crimea, Transcarpathia and 
Kherson. Specifically, in the district of Beregovo of Transcarpathia explored source of high-
temperature 50-52 ° C, flow rate wells – more than 1000 m3 / day. Ukrainian thermal waters 
near the village of Nyjnia Solotvyna (Transcarpathian region) is analogous to water that are 
near Wiesbaden (Germany).

In the 20th century balneology as science holds the leading position in the 
treatment of many diseases. Treatment by thermal waters covers a wide range of diseases: 
musculoskeletal system; gastrointestinal tract; cardiovascular system; peripheral nervous 
system; endocrine diseases; respiratory diseases [2].

The presence in Ukraine a large number of natural thermal waters, combined with 
other natural recreational resources and became one of the most important factors in the 
development of sanatorium and therapeutic recreation.

Tables 1  and 2  are presented the most popular and best thermal resorts of 
Transcarpathia and Europe.

Health resorts in Europe [6]
As shown in Tables 1 and 2, the cost of services of hotels thermal waters in Ukraine 

is much lower than in Europe – the average price of 7 days of holiday accommodation (150-
4500 UAH / day), food (50-200 UAH / day per person) and treatment (100-500 UAH / day) 
will cost: (2400 + 125 + 300) = 7 * 19 775 UAH (about € 682).

The main problems of sanatorium-resort industry in Ukraine due to: the lack of 
a perfect mechanism of its economic activity, failure to provide integrated development of 
resort areas, depreciation of fixed assets, lack of investment, inefficient marketing, low level 
of management, improper maintenance in sanatorium-resort centers [1].

• For the recreational sector reform must:
• encourage the promotion of investments in resort and recreational and tourist areas;
• renewal of fixed assets resorts that are in state ownership;
• support for nursing homes from the state;
• improving the quality of resort and recreational and tourism (through the 

selection of highly qualified specialists);
• providing recreational establishments extended the maximum number of 

recreational, cultural, cognitive, recreation, sports and tourism;
• creation of multidisciplinary centers and recreational facilities with a combination 

of health, recreation, tourism and sports;
• the most efficient use of local natural resources in the treatment and rehabilitation 

of the population;
• ensuring full awareness of citizens of Ukraine and foreigners about resort and 

recreational opportunities of Ukraine,
• improved marketing strategies and promotion of spa services in domestic and 

foreign markets;
• creation of infrastructure of resort and recreational areas;
• Increase the number of tourists (by lowering prices and the granting of permits 

by the social insurance fund).
Natural resources are the most important material carriers of the national wealth 
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of each country and their rational application should be considered as an important factor 
in increasing economic potential. 

The list of used sources:
1. Pechenka A. I. Prospects for the development of tourism in Ukraine // Economic 

strategy and prospects of trade and services Section: “Management and Marketing”. 
Collected Works. – 2008. – Issue №1.

2. Pahter Y. O. Scientific Bulletin UzhNU. – 2009 – A series of “Economy”. – Issue 28. – 
P.45-48.

3. Fomenko N. V. Recreational Resources and Health Resort. Textbook. K.: Centre 
textbooks, 2007. – 312 p.

4. Rudenko F. A. Groundwater, their origin and value in the economy. K., “Knowledge”, 
1979 – 48 p

5. thermal pools of Transcarpathia
6. http://www.vidviday.com.ua/news.php/news/129
7. Top 7 health resorts in Europe Access:
8. http://travel.tochka.net/ua/5793-top-7-ozdorovitelnykh-kurortov-evropy/
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Рынок туризма.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Санкционное давление на российскую экономику и связанная с ним не-
обходимость импортозамещения коснулись не только отраслей, непосредственно 
явившихся объектом экономических санкций (западноевропейских и ответных рос-
сийских), но и затронула смежные, взаимосвязанные с ними отрасли и сферы. На-
циональная туриндустрия, ориентирующаяся в своем развитии на международные 
стандарты качества туристской услуги, стремится к масштабированию современных 
технологий обслуживания, что предполагает и соответствующее оснащение, и про-
дуктовое обеспечение гостиничных комплексов. 

Уровень качества туристской услуги должен соответствовать структуре 
спроса населения с учетом платежеспособности разных его групп, демографических 
(в т.ч. половозрастных) и других особенностей. Динамика повышения качества долж-
на соответствовать динамике спроса, который в настоящее время имеет тенденцию к 
росту. Высокое качество туристского продукта должно давать возможность удовлет-
ворять физические и культурные потребности граждан, способствовать формирова-
нию их духовных ценностей, воспитанию патриотизма у российских граждан [1]. 

Влияние санкционной политики на сферу туризма выразилось в смещении 
приоритетов туристских предприятий в выборе поставщиков ресурсов в пользу от-
ечественного производителя, поскольку закупка импортной продукции стала эконо-
мически невыгодной в связи с девальвацией национальной валюты, а по отдельным 
позициям стала невозможной в связи с наложением продуктового эмбарго. В этих 
условиях основной задачей российских отельеров становится обеспечение сервиса 
высокого качества при переходе на отечественные товары.

Потребностям гостиничного бизнеса в качественном продукте должны со-
ответствовать адекватные предложения со стороны региональных (национальных) 
производителей продукции (услуг) как в отношении цены и качества поставляемого 
продукта, так и с точки зрения организации поставок. Переориентация гостиничного 
бизнеса на отечественных поставщиков определяет необходимость новых походов к 
организации взаимодействия производителей гостиничных услуг и производителей 
продуктов и услуг, потребляемых туриндустрией. Кооперационные связи должны 
строиться на основе взаимной экономической заинтересованности, эффективности 
и ответственности. 

В настоящее время основные требования отельеров к поставщикам (помимо 
ценовой доступности ресурса) следующие: 

– соблюдение требований к документообороту; 
– соблюдение сроков поставки; 
– сертификация продукции. 
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Известно, что технология гостиничного обслуживания предусматривает 
обеспечение отелей соответствующими продуктами и товарами, в числе которых вы-
деляются три основные группы. 

1. Товары, использование которых: 
– направлено на поддержание номерного фонда, ресторанных зон и помеще-

ний (территорий) общего пользования в соответствии с действующими стандартами 
оснащения и санитарно-гигиеническими нормами; 

– обеспечивает оборудование и поддержание систем жизнеобеспечения оте-
ля на соответствующем техническом уровне. 

2. Продукты, используемые в организации питания клиентов отеля (через 
ресторанную сеть отеля, бары, мини-бары в гостиничных номерах). 

3. Продукция, обеспечивающая предоставление досуговых услуг [2]. 
Таким образом, при соблюдении данных технологий и с учетом политики им-

портозамещения можно говорить о том, что в скором времени гостиницы запустят 
мультипликативный эффект, используя продукцию (услуги) национального произ-
водителя, тем самым оказывая положительное влияние не только на гостиничную 
индустрию, но и на экономику страны в целом.

Что касается перспектив работы гостиниц в сложившихся геополитических 
и экономических условиях, участники рынка оценивают их по-разному, а некоторые 
даже видят возможности. В конце ноября 2015 года компания EY провела исследова-
ние, посвященное тенденциям развития гостиничного бизнеса в России в текущей 
экономической и политической ситуациях. Ключевые выводы исследования сделаны 
на основании ответов операторов и девелоперов гостиничного сегмента. В составе 
респондентов – 65% девелоперов и 35% операторов.

63% операторов гостиниц говорят о том, что их планы не изменились в свя-
зи с создавшейся геополитической ситуацией и введением экономических санкций. 
37% операторов продолжают осуществлять текущие проекты, но заморозили планы 
развития. Ни один из операторов не сообщил о своем решении уйти с российского 
рынка.

33% девелоперов гостиниц  называют свой бизнес прибыльным и интерес-
ным, а 54% — не сверхприбыльным, но стабильным.

62% девелоперов и операторов cобираются оптимизировать расходы, увели-
чивая эффективность деятельности. Ни одна из опрошенных компаний не намере-
на оптимизировать расходы за счет сокращения персонала. 38% ищут возможности 
максимизации выручки в текущем году.

30% участников опроса считают упрощение визового режима наиболее эф-
фективным изменением, которое окажет положительное влияние на развитие гости-
ничного бизнеса. 30% респондентов высказываются в пользу предоставления налого-
вых льгот. 23% выступают за проведение активной централизованной маркетинговой 
кампании [3].

Российский гостиничный рынок по-прежнему остается рынком продавца. В 
текущей ситуации отмены топовых выездных направлений некоторые игроки гости-
ничного рынка рассчитывают не только компенсировать возникающие издержки, но 
еще и заработать. Владельцы гостиниц теперь рассчитывают не только на возросший 
спрос на отдых внутри России, но и на путешественников, лишившихся возможно-
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сти отправиться в Турцию и Египет. Так стоимость проживания в крымских отелях 
в предстоящий летний сезон может вырасти до 30%, такая же перспектива ожидает 
и остальные регионы. По мнению экспертов, к началу летнего сезона рост цен может 
достигнуть 30%. [4].

Но, как бы ни росли цены на турпакеты внутри нашей страны, участни-
ки туррынка, все же, рассчитывают на сохранение роста организованного потока 
на внутренние курорты. По прогнозам специалистов продажи увеличатся в среднем 
на 10-12%. Это немного ниже обнародованных ранее ожиданий властей. Так, глава 
Ростуризма Олег Сафонов ранее заявлял, что в 2016 году объем рынка внутреннего 
туризма может увеличиться на 3-6 миллионов человек, то есть на 15-30% [5].

Резюмируя все вышесказанное можно констатировать, что спрос на отдых 
внутри страны у россиян в ближайшее время сохранится. В ситуации, когда нет аль-
тернативы отдыху на Родине, многие из наших соотечественников будут просто вы-
нуждены отдыхать на курортах России. Но это отдых для них становится всё дороже 
и дороже.

Несмотря на все вышесказанное, доля качественного предложения по-
степенно растет, однако возможности для развития далеко не исчерпаны. Текущая 
геополитическая ситуация вносит свои коррективы: некоторые бумажные проекты, 
возможно, будут отложены, однако строящиеся гостиницы будут достроены и вве-
дены в эксплуатацию. Так же очень радует тот факт, что ни один из международных 
гостиничных операторов не планирует уйти с российского рынка, что подтверждает 
его средне- и долгосрочную привлекательность.

В эпоху перемен гостиничный бизнес обращается к внутренним резервам, 
стремясь максимизировать выручку при оптимизации расходов и рассчитывая на 
поддержку государства в увеличении туристического потока.
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World tourism market characterized by uneven of regional development caused 
by differences in the distribution of natural resources, climatic characteristics of the re-
gion, cultural and historical conditioning, irregularity of transportation, communication, 
recreation-entertainment infrastructure, asymmetry of distribution of recreational re-
sources, etc. Europe, which accounts for 41% of worldwide international tourism receipts, 
saw an increase in tourism earnings in absolute terms of US$ 17 billion to US$ 509 billion 
(euro 383 billion) (Figure 1).

Asia and the Pacific (30% share) saw an increase of US$ 16 billion, reaching US$ 
377 billion (euro 284 bn.). In the Americas, (22% share), receipts increased by US$ 10 billion 
to a total of US$ 274 billion (euro 206 bn.). In the Middle East, (4% share) tourism receipts 
increased by an estimated US$ 4 billion to US$ 49 billion (euro 37 bn.) and in Africa (3% 
share) by US$ 1 billion to US$ 36 billion (euro 27 bn.)

International tourist arrivals reached 1,138 million in 2014, a 4.7% increase over the 
previous year.2014 – is the fifth consecutive year of above average growth since the 2009 eco-
nomic crisis. In 2014 the largest increase in tourist arrivals was noted in the region Sub-
Saharan Africa (12.6%) and the Americas (8%), while Asia Pacific (5.4%), Europe (2, 7%) 
and the Middle East (4.1%) growth was more modest. By subregion, North America (+8%) 
saw the best results, followed by North-East Asia, South Asia, Southern and Mediterranean 
Europe, Northern Europe and the Caribbean, all increasing by 7% (Figure 2).
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The largest number of the employed in tourism observed in the Asia-Pacific re-
gion. Thus, in 2014 the total number of employed in the tourism industry in this region was 
149.4 million, which is 3.5 times more than in America. However, the increased number 
of employed in the travel and tourism sector in the analyzed period is observed only in 
America – 5,81% and Sub-Saharan Africa – 10.5%, Europe, Asia Pacific and the Middle East 
and North Africa show a decline of 1.46%, 2.37% and 3.59% respectively (Table 1).

Therefore, over the past years, tourism has proven to be a surprisingly strong and 
resilient economic activity and a fundamental contributor to the economic recovery by gen-
erating billions of dollars in exports and creating millions of jobs. This has been true for 
destinations all around the world. This statement is especially true of the European Region, 
as it consolidates efforts to overcome one of the most unfavorable economic periods.

Figure 2 – International tourist arrivals by the regions of the world, 2004-2014, 
million people, made by the author [1-3]

Figure 1 – International tourism receipts by the regions of the world, 2004-2014, billion US 
dollars, made by the author даними [1-3]
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Table 1–  
Number of employed in the tourist industry by the regions of the world, 2007-2014

Regions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Growth 
rate

Europe 35,7 35,3 35,3 34 34,3 34,4 34,6 35,2 -1,46

The Americas 40,1 40,4 39,3 38,3 39,1 40,3 41,3 42,4 5,81

Asia-Pacific 153,1 142,3 139,4 136,9 140,1 143,1 146,6 149,5 -2,37

Middle East and North 
Africa

11,6 11,5 11,8 12,6 11,1 11,3 10,7 11,2 -3,59

Sub-Saharan Africa 13 13,3 12,9 12,7 13,2 13,4 14,1 14,5 11,50

Source: made by the author [4]
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