ZBIÓR
RAPORTÓW NAUKOWYCH

Nauka dzisiaj. Oferty.    

CБОРНИК
НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ

Наука сегодня. Предложения.

Szczecin

Ще́цин

29.11.2014 - 30.11.2014

29.11.2014 - 30.11.2014

Część 1

Часть 1

УДК 72+7+7.072+61+082
ББК 94
Z 40
Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Druk i oprawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Adres wydawcy i redakcji: 00-728 Warszawa, ul. S. Kierbedzia, 4 lok.103
e-mail: info@conferenc.pl
Cena (zl.): bezpłatnie
Zbiór raportów naukowych.
Z 40
Zbiór raportów naukowych. „Nauka dzisiaj. Oferty. „. (29.11.2014 30.11.2014 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. - 136 str.
ISBN: 978-83-64652-71-4 (t.1)
Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej Konferencji 29.11.2014 - 30.11.2014 roku. Szczecin
Część 1.
УДК 72+7+7.072+61+082
ББК 94
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie i kopiowanie materiałów bez zgody autora jest zakazane.
Wszelkie prawa do materiałów konferencji należą do ich autorów.
Pisownia oryginalna jest zachowana.
Wszelkie prawa do materiałów w formie elektronicznej opublikowanych w zbiorach
należą Sp. z o.o. «Diamond trading tour».
Obowiązkowym jest odniesienie do zbioru.
Warszawa 2014

ISBN: 978-83-64652-71-4 (t.1)

"Diamond trading tour" ©

Nauka dzisiaj. Oferty.   

SPIS /СОДЕРЖАНИЕ
SEKCJA 1. ARCHITEKTURA. BUDOWNICTWO.
(АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО.)
1. Андреева Е.А.
............................................................................................ 6
ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТОРА И. А. ЧАРУШИНА В ПЕРВЫЕ
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ
2. Запоточний Р.М............................................................................................. 11
ДЕФОРМАТИВНІСТЬ КРИВОЛІНІЙНОЇ ДВОБАЛКОВОЇ НЕРОЗРІЗНОЇ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ МОСТА ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА ПРИ ЗМІНІ ЇЇ СТАТИЧНОЇ СХЕМИ
3. Головко С.И., Шехоркина Н.Е...................................................................... 16
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА
4. Кузнецова Я. Ю.............................................................................................. 22
ПРИЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
SEKCJA 3. NAUK BIOLOGICZNYCH.(БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
5. Гуляєва Г.Б., Гуляєв Б.І., Богдан М.М.......................................................... 24
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СУМІСНОЇ ДІЇ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
РЕЧОВИН ТА ФУНГІЦИДІВ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ,
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ
6. Лікар Я.О........................................................................................................ 34
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПЕЛИЦЬ ТА ЕНТОМОФАГИ НА
ОГІРКАХ
7. Безпалько А. В............................................................................................... 36
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОКА КОРІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ
ДОБАВКИ АКТІСАФ СЦ 47 І СУХИХ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ
8. Кулик М.Ф., Безносюк О.Ю.......................................................................... 41
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОКА ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ
КОРІВ ПРИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ЇХ РАЦІОНУ МАКУХИ СОЄВОЇ ТА СОЇ
ЕКСПОНДОВАНОЇ
SEKCJA 4. WETERYNARIA (ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ)
9. Николаева О.Н., Андреева А.В.................................................................... 44
ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
10. Ищенко Л. М., Спиридонов В. Г., Ищенко В. Д., Мельничук С. Д.
46
РАЗРАБОТКА NESTED-PCR В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

3

Zbiór raportów naukowych
11. Іщенко В. Д., Кузьменко В. А..................................................................... 50
ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ І ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНА ДІЯ ДЕЗІНФЕКТАНТУ РЕСПУР
12. Чудак Р. А., Вознюк О. І., Подолян Ю. М., Куцак А. С............................ 54
ВПЛИВ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ НА ЖИВУ МАСУ ТА ЗАБІЙНІ
ЯКОСТІ ПЕРЕПІЛОК
SEKCJA 5. GEOGRAFICZNY NAUKI(ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ)
13. Batukaev N.S., Jabrayilov S .S., Chatayevа M.J............................................. 58
HYDROLOGICAL CONDITIONS IN THE LANDSCAPE KARST
MOUNTAINOUS CHECHNYA
SEKCJA 7. JOURNALISM.( ЖУРНАЛИСТИКА)
14. Bezpala E., Sukhenko I.................................................................................. 62
MEDIA CRITICISM OF THE CONTEMPORARY CULTURAL PROCESSES:
UKRAINIAN REALITIES
15. Vengelyauskaite K., Sukhenko I.................................................................... 67
COMMUNICATIVE FACTORS OF PARITY DEMOCRACY IN UKRAINE
16. Ступаченко І. В............................................................................................ 71
РОЛЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГОЛОВКІВ У СТРУКТУРІ ПОЛІКОДОВОГО ТЕКСТУ ОБКЛАДИНКИ
17. Гаврилова Ю.В............................................................................................. 77
АУДИТОРНІ ЗАПИТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ
SEKCJA 8. ART (ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ)
18. Ерошкин В. Ф............................................................................................... 81
К ВОПРОСУ О ДЕКОРАТИВНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
19. Миргородская Н. В...................................................................................... 84
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЖИВОПИСИ ДЖОВАННИ БОЛДИНИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МОДНУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ
НАЧАЛА ХХ ВЕКА
20. Назаренко І.М.............................................................................................. 87
СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНИХ УПОДОБАНЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА
21. Калініченко В.В........................................................................................... 91
ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ ЯК ВТІЛЕННЯ СИНТЕЗУ ТРАДИЦІЙ КУЛЬТУР
БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ЄВРОПИ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

4

Nauka dzisiaj. Oferty.   

22. Анастасія В. В. ............................................................................................. 94
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС У КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ
23. Артеменко М.П., Мельохіна О.О............................................................. 107
ІЛЮСТРАЦІЯ ІНТЕР’ЄРІВ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ У РОБОТАХ МИТЦІВ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
24. Попова Л.И................................................................................................. 111
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИНИАТЮРНЫХ СТРАН
ЕВРОПЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
SEKCJA 12. NAUK MEDYCZNYCH. (МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ)
25. Перевізник Б.О.......................................................................................... 113
ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ КАТАЛАЗИ ТА ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ НА
ТЛІ ТЯЖКОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ТРАВМИ
26. Бакалец Е.В., Бегош Н.Б., Марущак М.И., Дзыга С.В., Суслова Н.А.,
Заец Т.А......................................................................................................... 116
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР В ДИАГНОСТИКЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
27. Hurcilava S.M., Shaposhnikov B.S.............................................................. 118
CHARACTERISTIC OF MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS OF
ARTERIAL BRANCHING OF CORONARY ARTERIES IN ELDERLY AND
SENILE POPULATION
28. Shaposhnikov B.S.,Hurcilava S.M............................................................... 120
ETIOLOGY AND INCIDENCE OF POLY- AND SYNDACTYLY IN
CHILDREN IN STAVROPOL REGION
29. Зиновенко О.Г............................................................................................ 123
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ ПО
ВОПРОСУ ДЕПУЛЬПИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКИМ
ПОКАЗАНИЯМ
30. Ткаченко Н.О., Демченко В.О., Пашко О.Є............................................ 128
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОВІЗОРА-КОСМЕТОЛОГА НА СУЧАСНОМУ
РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
SEKCJA 27. REKLAMA. (РЕКЛАМА)
31. Бацюн Н. В................................................................................................. 131
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В
РЕКЛАМЕ

5

Zbiór raportów naukowych
SEKCJA 1. ARCHITEKTURA. BUDOWNICTWO. (АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО.)
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Андреева Е.А.
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ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТОРА И. А. ЧАРУШИНА
В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ
Ключевые слова: архитектура, застройка, конкурсы, план монументальной
пропаганды, проект, зодчий, советский период творчества.
Имя советского графика, автора и иллюстратора детских книг Евгения Ивановича Чарушина широко известно в отечественной культуре. Однако творчество
его не менее талантливого отца – крупного и яркого представителя провинциальной
архитектурной школы, вятского губернского архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина (1861-1945) лишь сравнительно недавно начинает привлекать внимание исследователей, о чем свидетельствуют вышедшие в последние годы публикации (1;3).
И.А.Чарушин – выпускник Императорской Академии художеств,
архитектор острова Сахалин (1890-1893), более 50 лет проработал в Вятскокамском крае, где им было построено более 500 сооружений. Его постройки,
выполненные на высоком профессиональном уровне в разных стилистических направлениях, отражают эволюцию русской архитектуры тех лет, формируют облик
городов и населенных пунктов Вятской провинции. К числу хрестоматийных зданий
следует отнести Михайловский собор в Ижевске(1897-1907), особняк Т. Булычева (
1908-1911) и здание Центральной гостиницы (1937) в Вятке. Несмотря на усилившийся интерес к его творчеству в целом, первые послереволюционные годы плодотворной деятельности Чарушина изучены мало и недостаточно.
Этот период советской архитектуры характерен разнообразными поисками,
смелыми решениями, новаторскими проектами (вспомним, к примеру, башню Татлина). В творчестве же Чарушина тех лет, как представителя академической школы,
и бывшего эклектика, не было решительного разрыва с привычными формами
архитектуры. Многие его проекты из-за трудного экономического положения страны,
как и у большинства зодчих этого времени, оставались только на бумаге. Однако, период первого десятилетия советской власти отличался довольно высокой творческой
активностью мастера. В сложной ситуации послереволюционных лет, когда многие
архитекторы уезжали в Москву и в другие архитектурные центры России, Чарушин
продолжал работать в Вятке. В 1918 году архитекторы губернского правления были
привлечены для работы в новый Техническо-Строительный отдел исполнительного
комитета вятского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Заведовать им стал И.А.Чарушин .
Его первая архитектурная работа была связана со специфическими условиями гражданской войны: в период наступления войск Колчака на город Вятку, крупный железнодорожный и речной узел. Чарушин провел в 1918 г срочные
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строительные работы по размещению войск и штабов третьей армии Восточного фронта в городах Вятке и Слободском. По проектам архитектора строились
военные городки, состоящие из небольших зданий лазаретов, складов, казарм. А
также перестраивались и приспосабливались существующие постройки. В этих
утилитарных сооружениях главное внимание он обращает на экономичность и их
функциональную целесообразность.
Свое отношение к новой тематике архитектор выразил в сооружении
памятников-монументов. Согласно ленинскому плану монументальной пропаганды,
по всей стране воздвигались памятники героям революции. Они должны были способствовать обновлению советских городов, оформлять новый общественный быт. В
1919 году на советской площади по проекту Чарушина был возведен первый в Вятке
обелиск, посвященный жертвам революции. Этот памятник, сооруженный из дерева,
до наших дней не сохранился.
В 1923 году совместно со скульптором Н.И.Шильниковым создает памятникмонумент известному революционеру Степану Халтурину, которого он знал с детства,
как друга родного брата Аркадия. Памятник прост, но в этой простоте и заключается
источник силы композиции. На прямоугольном многоступенчатом постаменте стоит,
держа в левой руке знамя, С.Халтурин. Авторы нашли удачное соотношение объемов
и форм пьедестала с бетонной фигурой революционера. Долгие годы памятник являлся одним из немногих сохранившихся монументов, воздвигнутых по ленинскому
плану монументальной пропаганды.
В 1918 году архитектора назначили председателем Вятского губернского
комитета по делам музеев и охраны памятников старины и народного быта. В семейном архиве потомков Чарушина в Петербурге хранятся мемуарные записи, в
которых он вспоминает: «По предложению Главнауки на многие годы я стал во главе
музейного дела в губернии, где принимал живейшее участие в устройстве и широком
развертывании двух вятских государственных музеев: Искусства и Старины и музея местного края, способствуя быстрому их пополнению, организовывая их работу, принимал участие в создании районных музеев в городах Слободском, Советске,
Халтурине и других.»
Большое значение И.А.Чарушин придавал распространению сведений по истории отечественного искусства и воспитанию бережного отношения к памятникам.
Особенно его увлекало творчество А.Л. Витберга, построившего в период своей вятской ссылки Александро-_Невский собор (1839-1864). Когда в 1930-х годах по всей
стране шел процесс уничтожения храмов, Чарушин, пытаясь спасти для потомков
этот бесценный памятник архитектуры, – создал проект реконстукции, разместив в
нем дворец спорта. К сожалению, замыслу не суждено было сбыться.
Нередко сыновья помогали отцу в его художественной деятельности. Так, например, сын Евгений и близкий друг его детства, а потом и всей жизни, известный художник
Юрий Васнецов в 1927 году создали барельеф, изображающий рабочего и крестьянина
для украшения здания второй мужской гимназии, построенной Иваном Аполлоновичем еще в 1906 году. Тогда же архитектор пристроил к этому зданию монументальные
балконы, которые использовались для проведения митингов и собраний.
Первые здания, выстроенные по проектам архитектора в советский период, относятся к началу 1920-х годов. В 1923 г в саду «Аполло», заложенном еще

7

Zbiór raportów naukowych
в 1894 г в честь побывавшего в Вятке поэта В.А.Жуковского. И.А. Чарушин строит
комплекс летних деревянных построек: кинотеатр, эстраду, ресторан, выполненных
по мотивам восточной архитектуры. Одноэтажное небольшое здание летнего ресторана «Мавритания» архитектор выполнил в необычных формах, подражающих
мавританскому стилю. Высокая башня с флагом и зубчатым завершением перекликается с мавританским куполом, увенчанным полумесяцем, расположенным на
противоположном конце здания. Между башней и куполом архитектор строит аркаду с подковообразными завершениями. Фасад здания богато орнаментирован в
восточном стиле. Увеселительный характер сада позволил Чарушину использовать в
архитектуре другого сооружения – кинотеатра – хорошо знакомые ему по работе на
Сахалине традиции японской архитектуры. Выстроенный из дерева прямоугольный
объем фланкирован двумя башнями в три яруса с затейливыми завершениями кровли, под которыми укреплены традиционные японские фонарики. Вход оформлен в
виде священных ворот японских храмов. Однако все эти элементы являются чисто
декоративными. Своеобразно решен экран, в котором также используются мотивы
китайской и японской архитектуры. Он как бы вставлен в композицию типичную
для священных ворот японских храмов и развивающую мотив входного портала. По
сторонам экрана установлены статую священных цапель, в клювах которых укреплялись светильники в виде шаров матового стекла. Угловые переходы к зрительному
залу скруглены трельяжными решетками с вьющимися растениями. Таким образом,
в решении интерьера архитектор включает элементы окружающей природы, что соответствует самому назначению развлекательного сада. Интересно, что и надписи на
проекте исполнены в виде стилизованных иероглифов. В этом своеобразном комплексе увеселительного сада «Аполло» архитектор мастерски сочетал функциональное назначение зданий и повышенную декоративность.
Авторы учебников по советской архитектуре отмечают, что: «После Великой Октябрьской революции одной из первоочередных задач было восстановление
и дальнейшее развитие промышленности и прежде всего энергетики»(2,30). В 1924 г
на кожкомбинате им Ленина в г Вятке Чарушин проектирует центральную силовую
энергетическую станцию. Здание выстроено на основе железобетонного каркаса с
кирпичными стенами, оштукатуренными под серый бетон. Его утилитарные формы
словно обогащены романтическими элементами «кирпичного стиля», в которых
чувствуется отголосок псевдоготики: в форме центрального окна-розы, уступчатого
аттика, завершающего здание, и кирпичного орнамента. Вместо утилитарного сооружения с привычным будничным обликом Чарушин сумел создать выразительное по
виду и современное по конструкции сооружение промышленной архитектуры.
В данный период архитектору довелось выполнить много конкурсных проектов, отмеченных премиями. Архитектурные конкурсы, проводимые в стране, являлись
своеобразной творческой лабораторией, где вырабатывались основные принципы
советской архитектуры, формировались новые типы жилых и общественных зданий,
определялись формы организации городской среды и ее планировочные элементы.
В 1927 году Чарушин добился большого успеха во всероссийском конкурсе
на проект Дворца соцкультуры в г. Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар ). Хотя его
проект получил первую премию, строительство велось по одному из типовых проектов тех лет.
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В 1929 году он участвует в конкурсе на сооружение главпочтампа в Вятке.
Выделенный участок располагался на перекрестке Спасской и Никитской улиц, и потому при разработке проекта (оставшегося неосуществленным) И.А.Чарушин обращается к своему излюбленному приему, который он применял еще в дореволюционные
годы. Например, как в проектировании магазина купца Каблукова в Вятке – плавному скруглению угла с устройством в его центре парадного входа. По сохранившейся в
семейном архиве Чарушиных проектной документации можно представить функциональное распределение основных помещений. Самостоятельным объемом выделена
парадная лестница. Расположенный по центральной оси большой операционный зал
соединялся с вестибюлем и двумя боковыми крыльями здания. В одном из них находились административные помещения, там же располагались квартиры служащих.
С большим воодушевлением Чарушин занимался проектированием
театральных зданий, клубов и домов культуры. Заслуживает внимание серия проектов дворцов культуры в Вятке, выполненная в 1931 году. Вопрос о строительстве
театра в Вятке поднимался еще до революции. Однако из-за ограниченности средств
он не был решен. В советские годы общество ленинградских архитекторов провело
конкурс на строительство театрального здания. Интерес к конкурсу был велик, в нем
участвовал 41 проект из различных городов станы. Хотя жюри, в состав которого
входил И.А Чарушин отметило премиями несколько вариантов, ни один из них так
и не был осуществлен, ввиду несоответствия требованиям. После этого в Вятке был
проведен местный конкурс, первое место в котором занял проект Чарушина. Однако
ВЦСПС, ведавший в то время строительством театральных зданий, не утвердил ни
первый, ни один из проектов мастера
В семейном архиве сохранилось несколько проектов вариантов фасада,
датированных 1931 годом. Они близки к формам конструктивизма с
подчеркнуто-лаконичной геометрией объемов. Один проект Дворца культуры
Чарушин выполнил совместно с московским архитектором Я.И.Райхом, затем
самостоятельно создал свой вариант, решенный также в формах конструктивизма. Сооружение представляет собой крупный театральный комплекс, включающий в себя театр и клубный корпус. При его создании архитектор использовал
новые приемы планировки, которые сложились в творчестве братьев Весниных и
В.Гропиуса. Овальный зрительный зал амфитеатрального типа без традиционного
разделения на ярусы и ложи, плавно переходит в пространство сцены. Зал охвачен
подковообразными кулуарами и фойе, что обеспечивало новые удобства для зрителей. Объемная композиция отличалась простотой и цельностью, суровой мощью
и конструктивной правдивостью. Главный акцент создает сценическая коробка, поднимающаяся глухим мощным объемом над полуциркульным фасадом с обильным
остеклением. Центральный вход отмечен выступам, несущими аллегорические
статуи. Однако к осуществлению был принят проект московских архитекторов
Н.Г.Бурова и А.Н.Федорова, выполненных в классических формах с обширной шестиколонной лоджией в центре главного фасада.
Таким образом, период первых лет советской власти внес новые черты в деятельность архитектора, определил иную тематику. Господствующий в двадцатые
годы конструктивизм оказал незначительное влияние на Чарушина. Он предпочитал обращаться к разным экзотическим стилям: мавританскому, японском, китай-
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скому. Они не подвергались такому остракизму как классика, и в то же время, давали выход привычному исканию формы. В своем послереволюционном творчестве
И.А.Чарушин уделял большое внимание создания промышленных зданий, проектирует дома культуры, театры. В каждом из этих типов зданий архитектор создает образ,
созвучный новой эпохе. Творчество первых послереволюционных лет И.А.Чарушина
отражает путь, который прошла отечественная архитектура, и вносит новые штрихи
в ее историю.
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ПОД- СЕКЦИЯ 7. Строительство.
Запоточний Р.М.
аспірант кафедри «Мости та будівельна механіка»
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів
ДЕФОРМАТИВНІСТЬ КРИВОЛІНІЙНОЇ ДВОБАЛКОВОЇ НЕРОЗРІЗНОЇ
ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ МОСТА ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ
БУДІВНИЦТВА ПРИ ЗМІНІ ЇЇ СТАТИЧНОЇ СХЕМИ

В статті приведені результати експериментальних досліджень деформативності двобалкових криволінійних нерозрізних збірно-монолітних залізобетонних
прогонових будов мостів при різних статичних схемах.
The paper describes results of experimental studies deformations of continuous
two-beams precast-monolithic concrete bridges under different static schemes.
Ключові слова: двобалкові нерозрізні залізобетонні мости, дослідна конструкція, прогини, відносні деформації.
Keywords: сontinuous reinforced concrete bridge, two-beam bridge, experimental
construction, deflections, relative deformations.
За останні десятиліття в Україні зменшилось фінансування державою витрат
на будівництво, реконструкцію і утримання транспортних споруд. А постійне збільшення кількості автотранспорту у містах зі щільною забудовою диктує науковцям і
будівельникам необхідності вирішення нетипових задач, що пов’язані зі складними
умовами будівництва [1].
Конструктивні вирішення прогонових будов мостів для складних умов будівництва має визначатися ефективністю: зменшенням матеріалоємкості і трудозатратності при споруджені транспортної споруди, збільшенням механізаційних і технологічних процесів на будівельному майданчику, спрощення монтажних основних
і допоміжних робіт із забезпеченням критеріїв міцності, надійності і довговічності
конструкцій мостів, а також зменшення витрат пов’язаних в утримані споруди у майбутньому.
На основі досвіду застосування багатобалкових нерозрізних збірномонолітних залізобетонних прогонових будов мостів для складних умов будівництва
[1], пропонується нове конструктивне вирішення прогонової будови у виді двобалкової конструкції [2, 3].
Для дослідження роботи нових конструктивних вирішень прогонових будов
мостів для складних умов будівництва виконано випробування дослідних конструкцій двобалкових нерозрізних залізобетонних прогонових будов мостів з прямолінійною, криволінійною і перехідною частинами [2…4].
Схема і вид поперечного перерізу дослідної конструкції показано на рис.1.
У поперечному перерізі дослідна конструкція складається із збірних (в прогонах) і монолітних (над опорами) залізобетонних балок 1, 2 (рис.1, а). Головні збірні
і монолітні балки 1, 2 об’єднанні між собою плитою 4 і поперечними балками із монолітного залізобетону 3, об’єднанням арматурних випусків збірних балок із арма-
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а)
б)
Рис.1. Поперечний переріз дослідної конструкції: а) схема перерізів в середині прогону і
над опорою, б) вид торця дослідної конструкції.

Рис.2. Дослідна конструкція двобалкового нерозрізного моста із збірно-монолітного
залізобетону:а) фасад, б)в плані,: 1,3-збірні балки, 2- монолітні балки із зовнішнім
стальним армуванням, 4 – монолітна плита,5-поперечні балки, 6-високоміцна стрічкова
арматура Sika Carbodur S212, 7-анкер для кріплення кінців стрічкової арматури, 8 – опора
стенду із кільцевим динамометром

турою надопорних арматурних каркасів у нижній зоні,. та виконанням зовнішнього
армування над опорами і стиками неметалевою стрічковою арматурою Sika Carbodur
S512. Конструктивне вирішення стиків збірних прогонових і монолітних надопорних
головних балок детально розглянуто в праці [2].
Розгортку по центральній осі і план криволінійної дослідної конструкції показано на рис.2.
Згідно із програмою експериментальних досліджень [2] виконано випробування криволінійної дослідної конструкції із навантаженням середини прогону D-E
до і після об’єднання її із прямолінійною дослідною конструкцією. Схеми навантаження дослідних конструкцій показано на рис.3.
Навантаження виконували гідравлічним стаціонарним домкратом на (20 т)
ступенями із приростом 4F = 12кН (20 кН) до зміни статичної схеми (після зміни
статичної схеми), що розподіляли на чотири кільцеві динамометри, які у свою чергу
були розміщені в середині прогону D-E на металевих пластинах 100х100х8 мм і
передавали навантаження на плиту дослідної конструкції. Вид на конструкцію при
випробуванні показано на рис.4.
Для визначення експериментальних прогинів дослідної конструкції до і після зміни її статичної схеми, використано індикатори годинникового типу (0.01 мм),
які були розміщенні в середині прогону D-E по осях 1 і 2 головних балок.
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Рис.3. Схеми навантаження дослідної конструкції: а) до об’єднання, б) після об’єднання,
в) розміщення навантаження у поперек дослідної конструкції

Рис.4. Криволінійна дослідна конструкція із візком навантаження

По опрацьованих експериментальних результатах побудовано графіки прогинів головних балок до і після зміни статичної схеми на кожному ступені навантаження дослідної конструкції (рис.5).
Максимальні прогини головних балок в прогоні D-E дослідної конструкції
по осі 1 зменшились на 43 %, а по осі 2 на 45% після об’єднання прямолінійної і криволінійної дослідних конструкцій в одну нерозрізну систему.
Для замірів деформацій в середині прогону D-E нормальних перерізів використано мікроіндикатори годинникового типу, розміщення яких на конструкції показано на рис.6. а)., а схема усереднених показників показано на рис.6., б).
Прилади були розміщенні на бокових граннях головних збірних балках на
рівні двох рядів робочої арматури та на монолітній залізобетонній плиті (рис.6).
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Результати випробування, а
саме усередненні відносні деформації нормальних перерізів дослідної
конструкції в середині прогону D-E
до і після зміни статичної схеми показано графічно на рис.7.
Усереднені відносні деформації нормальних перерізів на основі експериментальних даних випробувань із навантаженням середини
прогону D-E значно зменшились після об’єднання криволінійної і прямолінійної дослідних конструкцій
(рис.5 і 6):
1. на рівні центру ваги робочої арматури (Мі 7 і 8) збірної балки
по осі 1 відносні деформації зменшились в середньому на 22 %.
2. на рівні центру ваги
Рис.5. Максимальні прогини головних балок
робочої
арматури (Мі 1 і 2) збірної
дослідної конструкції до і після зміни статичної
балки
по
осі 2 відносні деформації
схеми
зменшились в середньому на 25 %,
3. на поверхні монолітної плити (Мі 5 і 6) над збірною балкою по осі
1 відносні деформації в середньому зменшились на 34 %.
4. на поверхні монолітної плити (Мі 3 і 4) над збірною балкою по осі
2 відносні деформації в середньому зменшились на 54 %.
Моделювання роботи дослідної конструкції двобалкової нерозрізної прогонової будови мосту із збірно-монолітного залізобетону у САПР дасть змогу додат-

а)
б)
Рис.6. Розміщення приладів на дослідній конструкції в середині прогону D-E: а) вид на
конструкцію із розміщеними приладами і візком навантаження, б) схема усереднених
показників.
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Рис.7. Відносні деформації в середині прогону D-E до і після зміни статичної схеми
дослідної конструкції

ково оцінити вплив зміни статичної схеми на перерозподіл деформацій нормальних
перерізів і прогинів.
В результаті проведення експериментальних досліджень можуть бути зроблені наступні висновки:
1. Отримано нові експериментальні результати деформативності криволінійної двобалкової нерозрізної збірно-монолітної залізобетонної дослідної конструкції
прогонової будови моста до і після об’єднання її з прямолінійною дослідною конструкцією.
2. Встановлено особливості деформативності криволінійної ділянки дослідної
конструкції при змінні статичної схеми.
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4. Запоточний Р.М. Деформативність дослідної конструкції нерозрізної двобалкової збірно-монолітної залізобетонної прогонової будови моста для складних
умов будівництва при зміні її статичної схеми// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди:зб. наук. праць. – Рівне, 2014. – Вип. 29 – С.415-319.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ
НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА
Ключевые слова: инъекционный раствор, стабильность, показатель седиментации, пластификатор.
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Как известно, растворы, применяемые для закрепления грунтов, бывают
трех видов – жидкости, нестабильные и стабильные суспензии [1, 2]. Несмотря на то,
что в действительности все растворы являются жидкостями, это определение сохраняется за растворами, не содержащими частиц, которые легко могут быть измерены,
как бы малы они ни были. Так, жидкости приготовляются из различных химических
продуктов – жидкого стекла и синтетических смол. Суспензии получают при смешивании с водой различных порошкообразных материалов – цемента, глины, песка,
золы, бентонита и т.п. Термин «стабильность» подразумевает отсутствие седиментации в течение инъекции. Так как в осадок выпадают прежде всего крупные частицы,
то нестабильными являются все водные суспензии цемента.
Необходимо помнить также о том крупном недостатке, свойственном фильтрации седиментационно неустойчивых тампонажных растворов, как получение неоднородного по механическим свойствам закрепленного массива по длине потока и
по его высоте. В непосредственной близости от скважин обычно получается очень
прочное и водонепроницаемое закрепление, по мере удаления по радиусу прочность
и водонепроницаемость быстро снижается. Аналогичное явление наблюдается и по
высоте закрепленного массива.
Таким образом, применение седиментационно неустойчивых растворов не
может гарантировать успеха тампонажных работ.
С точки зрения проникания оптимальными являются жидкости. Они способны проникать в поры так же, как и вода. Так, теоретические расчеты, проведенные
в 60-х годах в Германии и США, показали, что для проникновения частиц цемента
в песок их размер должен быть примерно в 5,5 раза меньше частиц песка [2]. Наиболее крупные частицы цемента обычного помола имеют диаметр около 0,1 мм. Следовательно, обычный цемент может проникать в пески с размерами частиц не менее
0,5 мм.
Вместе с тем, эксперименты показали, что цемент не только не проникает в
пески, образованные частицами с размерами порядка 1 мм (средний размер пустот в
таком песке составляет около 0,1 мм), но и в более крупные – с размерами частиц 2 –
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Таблица 1
Составы и характеристики инъекционных растворов

цемент,
кг/л

добавка,
мл

5

6

7

8

-

0,122
0,039

-

0,5

0,2

0,122
0,039

0,67

0,5

1-3

0,4

0,122
0,039

1,34

0,5

2-1

-

0,122
0,039

-

0,5

0,2

0,122
0,039

0,23

0,5

2-3

0,4

0,122
0,039

0,46

0,5

3-1

0,2

0,122
0,039

0,23

0,5

0,3

0,122
0,039

0,34

0,5

0,5

0,122
0,039

0,57

0,5

Серия

Номер
серии

1

2

1.

1-1
1-2

2

2-2

3

Расход составляющих
на 100мл раствора

Дозировка
добавки,
%

3-2
3-3

Вид и марка
цемента
3

ПЦ II/Б-Ш-400

ПЦ II/Б-Ш-400

ПЦ II/Б-Ш-400

Добавка

4

ПОЛИПЛАСТ СП-1

ADIUM 150

ADIUM 150

В/Ц

3 мм. Это позволило сделать вывод о том, что частицы цемента в растворе связаны
между собой [ 2 ] . Следовательно, увеличение пластичности инъекционного раствора способствует улучшению проникания цементных растворов в грунт.
Поскольку рациональным и эффективным способом увеличения пластичности является введение в раствор пластифицирующих добавок, а определяющей
характеристикой раствора с точки зрения качества закрепления грунта является стабильность, то разработка рецептуры инъекционного цементного раствора является
актуальной задачей.
Стабильность – способность раствора удерживать твердые частицы во взвешенном состоянии.
Показатель седиментации (S, %) – величина, определяемая количеством дисперсной фазы, отделившейся от определенного объема инъекционного раствора в
результате гравитационного разделения его компонентов по истечению двух часов и
косвенно характеризующая стабильность инъекционного раствора (ф.1):
(формула 1)
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Рисунок 1. Общий вид образцов серии 1
(добавка ПОЛИПЛАСТ СП-1): 1 – В/Ц=0,5;
2 – В/Ц=0,5, Д=0,2%; 3 – В/Ц=0,5, Д=0,4%

Рисунок 2. Общий вид образцов серии 2
(добавка ADIUM 150): 1 – В/Ц=0,5; 2 – В/
Ц=0,5, Д=0,2%; 3 – В/Ц=0,5, Д=0,4%

где dV – объем дисперсной фазы,
отделившейся от инъекционного раствора, мл; V – общий объем инъекционного
раствора, мл.
Так, автор Deere D.U. [ 5 ] классифицирует цементную суспензию как
стабильную при условии, что показатель
седиментации не превышает 5%, а Kutzner
C. [ 7 ] – не более 10%. В соответствии с
EN 12715 [ 6 ] суспензия считается стабильной если показатель седиментации
не превышает 10 %. Согласно [4], чем блиРисунок 3. Общий вид образцов серии 3
(добавка ADIUM 150): 1 – В/Ц=0,5, Д=0,2%; же значение показателя седиментации к 1,
тем стабильнее раствор.
2 – В/Ц=0,5, Д=0,3%; 3 – В/Ц=0,5, Д=0,5%
Экспериментальные исследования стабильности цементных растворов с добавкой пластификаторов были выполнены на базе ГВУЗ «ПГАСА».
В качестве вяжущего в экспериментах использовался портландцемент ПЦ II/
Б-Ш-400 производства ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» (г. Днепродзержинск), в
котором в качестве активной минеральной добавки используется гранулированный
доменный шлак в количестве 21 – 35 %.
Нормальная густота цемента находится в пределах 27,0 – 27,5 %, активность цемента в 7 и 28 суток нормального твердения характеризуется значением
предела прочности на сжатие цементно-песчаного раствора 27,2 и 41,7 МПа соответственно.
В качестве пластифицирующих добавок в работе использовались суперпластификатор «ПОЛИПЛАСТ СП-1» производства ООО «ПОЛИПЛАСТ» (г. Новомосковск, РФ) и добавка суперпластификатора нового поколения ADIUM 150 на основе
поликарбоксилатных эфиров фирмы ISOMAT S.A. (г. Белград, Сербия). В соответствии с рекомендациями по применению, рекомендуемый диапазон дозировки до-
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Рисунок 4. График изменения показателя седиментации образцов серии 1 (добавка
ПОЛИПЛАСТ СП-1) во времени

Рисунок 5. График изменения показателя седиментации образцов серии 2 (добавка
ADIUM 150) во времени

бавки «ПОЛИПЛАСТ СП-1» составляет 0,4 – 0,8 % от массы вяжущего и добавки
ADIUM 150 – 0,2 – 0,5 кг на 100 кг вяжущего.
Составы и характеристики исследуемых рецептур инъекционных растворов
представлены в табл. 1.
Согласно [3], для определения показателя седиментации применяют стеклянный мерный цилиндр вместимостью 100 см3 (100 мл) и ценой деления 1 см3.
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Рисунок 6. График изменения показателя седиментации образцов серии 3 (добавка
ADIUM 150) во времени

Тщательно перемешивают пробу инъекционного раствора и наливают в цилиндр до
100-го деления по шкале. Через 2 часа по шкале цилиндра делают отсчет положения
уровня раздела фаз раствора.
Общий вид образцов инъекционных растворов для определения показателя
седиментации приведен на рис. 1 – 3. По результатам проведенных испытаний были
построены графики изменения показателя седиментации инъекционных растворов
во времени. Полученные графики представлены на рис. 4 – 6.
Анализ результатов проведенных исследований показал, что все рецептуры
инъекционных составов, представленных в данном исследовании, за исключением
раствора серии 3-3, относятся к стабильным суспензиям, поскольку показатель седиментации не превышает 10%, и, следовательно, могут найти применение в практике
усиления и упрочнения грунтов. Экспериментально подтверждена эффективность
применения пластифицирующих добавок с целью стабилизации раствора. Установлено гранично-допустимое содержание добавки ADIUM 150 в инъекционном
растворе – 0,4%. При превышении указанной дозировки наблюдается интенсивное
осаждение частиц цемента, что может отрицательно сказаться на качестве инъекционного закрепления грунта.
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ПРИЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Ключевые слова: «зеленая» архитектура; взаимодействие; «зеленые» крыши;
вертикальное озеленение стен; живые стены.
Keywords: green architecture; interaction; green roofs; vertical gardening of walls;
living walls.
Современная архитектура базируется на экологических аспектах. Львиную
долю в архитектурном образе зданий играют природные компоненты. Озеленение
является одним из популярнейших способов экспансии природы в архитектурный
объект. Интегрирование природных компонентов в структуру здания широко использует «зеленая» архитектура. За незначительный период своего существования
данное направление приобрело много последователей, таких как: архитекторы Р. Пьяно, Ф. Хундертвассер, Э. Амбаз, Ж. Нувель; архитектурные и дизайнерские студии:
Green Over Grey [2], Fytogreen, Mass Studio, Aedas, A+A и др. Популярность использования растений объясняется их декоративными и экологическими качествами.
Озеленение зданий возможно на объектном, промежуточном, интерьерном
уровнях или их сочетаниии [1]. Главными приемами интеграции становится озеленение крыш и вертикальное озеленение стен. Прием озеленения крыш является широко распространённым. Его можно использовать на объектном и промежуточном
уровне, в последнем в качестве озеленения террас. Суть заключается в компенсации
утраченной поверхности земли. Востребованность данного приема объясняется широким спектром влияния на окружающую среду, инженерными и экономическими
преимуществами. Существует примеры интенсивных и экстенсивных зеленых кровель. Больший интерес представляет экстенсивное решение, потому как данный
тип кровли позволяет не только размещать газоны на крышах, но и создавать целые
сады, использовать кустарники и карликовые сорта деревьев, добавлять в композицию водные элементы. Примерами могут служить такие объекты, как проект жилого
комплекса «Blok K», арх. мастерская NL Architects, Голландия; Калифорнийская академия наук, Р. Пионо, 2008г., Калифорния; жилой комплекс “Лесная спираль”, арх. Ф.
Хундертвассер, 2000г., Дармштадт, Германия и др.
Преимущества использования озеленения заключается в том, что: растения
способны накапливать и задерживать токсины и тяжелые металлы; защищать воздух
и близлежащую территорию от пыли, выделять кислород, поглощать шум; зеленые
стены становятся средой обитания для птиц, пчел и других насекомых; также озеленение используют в качестве изоляционного материала, что позволяет снизить
затраты на электроэнергию. С помощью различных конструктивных решений можно
реализовать прием вертикального озеленения стен. Немногие фирмы специализиру-
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ются на данной технологии, но интерес к такому типу озеленения возрастает. Широкое применение вертикального озеленения прослеживается не только в различных
типах зданий, но и в инженерных сооружениях. В основном это мосты и туннели.
Огромное настенное «панно», представленное Патриком Бланком [3], находится на
мосту Juvenal. Оно служит примером того, как обычная бетонная стена становится
произведением искусства.
Широкое распространение получило создание устойчивой среды во внутреннем пространстве здания. Классическое озеленение в вазонах, озеленение пространств атриумов и зимних садов используют достаточно давно. Следует отметить
такое направление как фитодизайн – прием вертикального озеленения стен. Данный
прием имеет массу интерпретаций: стены из растений, зеленые стены, живые стены,
фитостены, вертикальные сады. Но все они имеют единую концепцию – вертикальное размещение растительности. Расположение зеленых насаждений именно таким
образом не мешает движению, дает возможность сэкономить площадь внутреннего
пространства. Относительно новым материалом для создания зеленых стен стал мох и
ягель, преимущество в их использовании: экономичность, легкая незначительная конструкция для поддержания, отсутствие грунта. Менее эффективным с экологической
точки зрения является использование в интерьерах фитостен из стабилизированных
растений, так как сок растения заменяется специальным раствором, который помогает дольше сохранять его без особого ухода, при этом декоративные качества растения сохраняются. В последние годы помимо вертикального озеленения в интерьерах
возрастает спрос к мебели, элементам декора с использованием зеленых насаждений
в качестве наполнителя.
В зданиях и сооружениях широко используют приемы озеленения крыш и вертикального озеленения стен. Растительность внедряется в террасы, крыши, фасады,
интерьерное пространство. Обладая спектром экологически-позитивных качеств,
она улучшает окружающую среду, способна влиять на физическое и эмоциональное
состояние жителей города. Представленные приемы используются во всех типах зданий. Их дальнейшие развитие имеет широкий потенциал в сфере экоархитектуры.
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SEKCJA 3. NAUK BIOLOGICZNYCH.(БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СУМІСНОЇ ДІЇ
ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ФУНГІЦИДІВ
НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ,
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ
Ключові слова/keywords: T.Aestivum l., пшениця/wheat, фізіологічно активні
речовини/physiologically active substance, фотосинтез/photosynthesis, активність антиоксидантних ферментів/activity of antioxidant enzymes, продуктивність/productivity
На сьогодні, розробка комплексу заходів спрямованих на збільшення урожайності сільськогосподарських культур є найбільш перспективним напрямом в моделюванні високоякісних урожаїв зернових та інших сільськогосподарських культур.
До основних напрямів підвищення врожайності є відновлення балансу поживних
елементів й захист від фітопатогенів. Комплексний підхід до технологій вирощування культурних рослин є запорукою ефективності використання нових сортів з високим генетичним потенціалом продуктивності, розкриття цього потенціалу [14].
Суттєвим елементом агротехнології будь-якої культури, що на 23-46 % і більше підвищує її врожайність є захист рослин. Основою ефективності застосування
систем захисту слугує нестабільність і знижена здатність агроекосистем, в порівнянні
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з природними біоценозами – протистояти хворобам, шкідникам і бур’янам. Сучасні
сорти рослин мають достатньо обмежену потенціальну стійкість проти шкідників,
що суттєво впливає на їх продуктивність. Отже, застосування технологій захисту дозволяє підтримувати баланс між стійкістю й продуктивністю на користь останньої.
Зокрема, для протистояння значній засміченості полів, обробку проводять в дві стадії: перша – навесні у фазу кінець кущіння – початок виходу в трубку; друга – у фазу
колосіння – проти кореневих гнилей, борошнистої роси, септоріозу, бурої іржі, фузаріозу колоса [4, 13, 15].
Найбільш дієвим заходом у боротьбі із фітопатогенами є їх профілактика. На
відміну від боротьби з бур’янами захищати пшеницю від хвороб треба на самих ранніх
стадіях, щоб запобігти досягнення хворобами економічних порогів шкодочинності. На
одній культурі економічно виправдане застосування не більше двох обробок, і навіть
при 1 % уражених рослин. Поява стійкості до фунгіцидів можна уникнути шляхом обмеження їх застосування і чергування препаратів різного характеру дії [15].
На практиці, вибір фунгіциду залежить від конкретної ситуації. Але підвищенню рентабельності сприяє застосування препаратів, спрямованих проти комплексу хвороб [4, 13-15].
Враховуючи вищесказане, актуальним є пошук оптимізації між ланками збалансованого живлення рослин пшениці та агротехнологіями захисту.
За результатами наших попередніх даних, до одного з таких способів можна зарахувати обробку рослин фунгіцидом Амістар екстра 280 SC, до складу якого входять
азоксисторбін, 200 г/л та ципроканозол 80 г/л – похідні триазолів і стробілуринів [15].
З метою виявлення альтернативних поєднань хімічних речовин фунгіцидної дії для наших цьогорічних дослідів ми використовували інші похідні триазолів
і стробілуринів. У якості похідних стробілуринів – азоксістробин 250 г/л (препарат
квадріс, за нормою витрати: 0,8 л/га), а в якості похідних триазолів – дифеканозол
250 г/л (препарат скор, ке, за нормою витрати: 0,3 л/га) [12].
Передбачалося, що обробка сумішшю речовин фунгіцидної дії буде ефективна в якості засобу захисту рослин пшениці від хвороб, таких як: септоріоз колоса, борошниста роса, бура іржа листя, альтернаріоз. Разом з тим вважали, що крім захисту
рослин від хвороб, ця препаративна суміш буде чинити позитиву дію на фізіологічні
процеси в рослинах: ефективність використання води, фотосинтез, метаболізм фосфору та азоту, та завдяки цьому, сприятиме підвищенню зернової продуктивності
рослин пшениці.
Тому метою нашої роботи було визначення дії застосування суміші хімічних
речовин фунгіцидної дії окремо і в поєднанні із фізіологічно активними речовинами
на морфогенез, стан фотосинтетичного апарату, асиміляцію СО2, площу кореневої
системи й оцінка стійкості рослин в цих умовах за активністю антиоксидантних ферментів та вплив цих факторів на формування зернової продуктивності м’якої озимої
пшениці.
Методика
Досліди проводились в вегетаційних і польових умовах в 2014 році.
Об’єкт дослідження сорти м’якої пшениці високоінтенсивний короткостебловий сорт Смуглянка та спеціалізований інтенсивний сорт м’якої пшениці, дворучки Зимоярка [15, 20]. Відмінність цього сорту від типово озимих в тому, що він
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потенційно може розвиватися як озима і як яра культура. Отже, якщо насіння дворучки сіяти під осінь – рослина кущиться і зимує, а весною наступного року продовжує вегетацію, колоситься і дає урожай зерна (озима культура). Якщо ж таке насіння сіяти рано навесні, то воно розвивається за ярим типом розвитку (яра культура).
Але для кращого розвитку і отримання більших врожаїв насіння дворучок, як озиму
культуру краще сіяти в кінці пізніх строків висіву озимих, а як яру культуру – раніше
весняного сіву – у «лютневі вікна». Отже, переваги сортів дворучок: подовжується період осінньої сівби, їх можна висівати в кінці оптимальних строків посіву озимих, під
час зимових відлиг та ранньою весною; можливість посіву або пересіву зріджених або
загиблих озимих тією самою культурою і навіть сортом. Норма висіву 5,0 – 6,0 млн.
схожих зерен на 1 га залежно від рівня агрофону, волого забезпечення, строків сівби. Рекомендовані строки сівби – кінець оптимальних строків посіву озимої пшениці відповідних зон, в центральній частині правобережного Лісостепу 20-30 вересня.
Ранні та запізнілі осінні посіви можуть вимерзати [20].
Місце проведення вегетаційних дослідів – вегетаційний будиночок ІФРГ
НАНУ. Рослини озимої пшениці сорту Смуглянка вирощували в посудинах на 11 кг
сірого опідзоленого ґрунту. У дослідних варіантах рослини обробляли сумішшю похідних стробілуринів – азоксістробин 250 г/л (препарат квадріс) й триазолів – дифеканозол 150 г/л (препарат скор, ке) у фази виходу в трубку та цвітіння-колосіння,
окремо та в суміші із фізіологічно активними речовинами (Full hum+). Кількість
рослин на посудину – 10 шт.
Зокрема, рекомендовано використання дифеноконазолу і ципроконазолу
проти хвороб озимої пшениці (кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, бура
іржа, пилова сажка) та ін.
У якості порівняльного фунгіциду застосовували обробку речовиною
фунгіцидної дії – ципродиніл (препарат Хорус, 750 г/л) проти борошнистої роси.
Сумішшю дослідних фізіологічно активних речовин слугував комплексний
препарат Full hum+, який складається із фракціонованих гумінових кислот,
фульвокислот, модифікованого екстракту морських водоростей, фітогормонів.
Схема досліду: 1. Контроль N90K90P90 + обробка ципродиніл (фунгіцид
хорус); 2. N90K90P90+ позакоренева обробка 2 %-м р-ном Full hum + обробка сумішшю
азоксістробін і дифеканозол (фунгіциди квадріс та скор); 3. N90K90P90 + позакоренева
обробка 2 %-м р-ном Full hum + ципродиніл (фунгіцид хорус).
В польових умовах дослідження проводили на території інституту фізіології
рослин і генетики НАН України.
Фон мінерального живлення N90K90P90.
Схема досліду: 1- Контроль – обробка + обробка сумішшю азоксістробін і
дифеканозол (фунгіциди квадріс та скор); 2 – позакоренева обробка 2 %-ним р-ном Full
hum + обробка ципродиніл (фунгіцид хорус); 3 – позакоренева обробка 2 %-м р-ном Full
hum + обробка сумішшю азоксістробін і дифеканозол (фунгіциди квадріс та скор).
Площа однієї ділянки 4 м2. Повторність досліду 4-х кратна. Загальна площа
дослідної ділянки 48 м2.
Культура – м’яка озима пшениця, дворучка сорту Зимоярка інтенсивного типу.
Визначали інтенсивність фотосинтезу, темнового дихання і фотодихання
та транспірації в прапорцевого листка у фазі колосіння-цвітіння за стандартною
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Таблиця 1
Дія фізіологічно активних речовин і фунгіцидів на вміст пігментів в прапорцевому листку
м’якої пшениці сорту Зимоярка (польовий дослід)

Варіанти обробки
Контрольа
Варіант 1б
Варіант 2в

Пігменти, мг/г
хл. а

хл. b

а+b

0,53±0,02
0,56±0,02
0,59±0,02

0,64±0,03
0,68±0,03
0,72±0,04

1,57±0,06
1,65±0,07
1,74±0,07

Примітки: 1. а – тут і далі – (обробка сумішшю азоксістробін + дифеканозол); 2. б – позакоренева обробка 2 %-ним р-ном Full hum + ципродиніл; 3. в – позакоренева обробка 2 %-м р-ном Full
hum + суміш азоксістробін і дифеканозол.

методикою при інтенсивності ФАР 400 Вт/м і температурі 250C [5]. Вміст хлорофілу
визначали за методом Арнона [22].
В фазу колосіння-цвітіння визначали площу поверхні прапорцевого листка та
коренів головного пагону. Площу кореневої системи – за модифікованою методикою
Колосова [6]. Площу листків рослин пшениці розраховували за здобутком параметрів
довжини на ширину листка з використанням коефіцієнту 0,7.
Зернову продуктивність рослин м’якої пшениці визначали у фазу воскової
стиглості.
Активність ферменту каталази (I.II.I.6) визначали титрометричним методом
і виражали у кількості О2, що утворюється в результаті дії ферменту за 1 хв на 1 г
сирої речовини (мл О2 * г-1 *хв-1), а пероксидази (I.II.I.7) – за методом Бояркіна [1]
і виражали в умовних одиницях на мг сирої ваги тканин. Визначення активності
ферменту АТФази в тканинах коренів озимої пшениці проводили за методом, що
оснований на визначенні приросту неорганічного фосфору в середовищі в ході
АТФазної реакції. Реакцію починали з додавання в зразки розчину АТФ відповідної
концентрації та припиняли, додаючи розчин ТХУ. Оптичну щільність вимірювали
на ФЕК. Активність ферменту визначали за кількістю неорганічного фосфату,
відщепленого від аденозинтрифосфату АТФазою та виражали в мкг Р*г-1 сирої
реч.*год-1 [1]. Серію аналізів визначення ферментативної активності антиоксидантних
ферментів: пероксидази, каталази та АТФази у рослинному матеріалі робили у фазу
колосіння-цвітіння починаючи з 3-х добового строку після обробки біологічно
активними речовинами та продовжували визначати через кожні 3 дні у продовж
двохнедільного строку.
Результати обробляли за програмою Microsoft Excel, статистичну обробку
робили за Доспєховим [9]. Статистичний аналіз і визначення кореляційних зв’язків –
за допомогою програми SPSS 13.0.
Результати та обговорення
Одним із важливих показників впливу фізіологічних чинників на фотосинтетичний апарат рослин є вміст фотосинтетичних пігментів, завдяки локалізації на
їх мембранних комплексах процесів фотоасиміляції СО2. Отже, у польовому досліді,
вимірювання вмісту хлорофілу при обробці фунгіцидом та фізіологічно активними речовинами м’якої пшениці сорту Зимоярка (фаза колосіння-цвітіння) показало
більш суттєве збільшення кількості хлорофілу в прапорцевих листках на варіанті із
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Таблиця 2
Активність АТФази тканин листків і коренів за позакореневої обробки рослин м’якої
озимої пшениці сорту Зимоярка фізіологічно активними речовинами і фунгіцидами
(польовий дослід) (29.04.2014)

Варіанти обробки
Контрольа
Варіант 1б
Варіант 2в

Активність АТФази, мкг Р*г-1 сир. маси*год-1
корені

листки

473,3±18,5
473,3±18,5
710,0±21,4

236,7±9,3
236,7±9,3
295,8±11,6

сумісним застосуванням фунгіциду групи триазолів і стробілуринів та фізіологічно
активної речовини Full hum+ (варіант 2), порівняно із рослинами контрольного варіанту та варіанту 1 (табл. 1). На варіанті 1 обробки сприяла зростанню вмісту хлорофілу а на 5,7 %, хл. b – 6,3 %, а сумма хл. а+b – на 5 % за збільшення вмісту пігментів у
листках – на варіанті 2 – на 11,3, 12,5 та 10,8 % відповідно.
Ми передбачали, що фунгіциди й фізіологічно активні речовини при сумісному застосуванні опосередковують свою дію, впливаючи не лише на пластичний, а
і на енергетичний обмін рослин пшениці. Одним із ключових ферментів такого обміну слугує АТФаза рослинної клітини. АТФази рослинних клітин вивільняють енергію макроергічних пірофосфатних зв’язків при гідролізі АТФ. Відомо, що мембранна
Н-АТФаза, що активується фосфором, підтримує цитоплазматичний рН і регулює
мембранний іонний транспорт, приймаючи безпосередню участь у створенні різниці потенціалів на мембрані, що важливо для протікання багатьох ферментативних
процесів в рослинній клітині. Також, встановлено існування тісного кореляційного
зв’язку між АТФазною активністю та ефектом посилення аеробного дихання, що вважається одним із проявів захисних реакцій тканин [11, 16].
Тому, метою нашого дослідження було виявлення сумісного впливу фунгіциду і фізіологічно активного препарату Full hum+ на активність АТФази тканин листків
і коренів через 3 доби після обробки. Визначення активності АТФази показало її
підвищення в тканинах рослин на другому варіанті обробки – за сумісної дії Full hum
й суміші азоксістробіну і дифеканозолу (табл. 2).
Проявом захисних реакцій рослинного організму є також зростання активності термінальних оксидаз, що входять до складу антиоксидантної системи, зокрема,
пероксидази, каталази та ін. Їх синтез індукується у відповідь на підвищення вільних
радикалів. Зокрема, каталаза відповідає за розкладання перекису, та є фактором, що
бере участь у регуляції змін фаз аеробних і анаеробних процесів, окислення перекисів в пероксисомах при фотодиханні. Пероксидаза, пов’язана з цілим рядом метаболічних перетворень у клітині. Рядом авторів встановлено, що розчинні пероксидази
представлені цитоплазматичною та слабо зв’язаною з клітинною стінкою ферментативними формами, що найбільш чутливі до стресових факторів.
За літературними даними, одним із основних механізмів системної фітостійкості, вважається утворення АФК, в тому числі пероксиду водню [21]. Тому, рядом
авторів запропоновано в якості біоіндикаторів розвитку стійкості рослин визначення зміни активності розчинних й слабо зв’язаних з клітинною стінкою форм перок-
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Таблиця 3
Активність каталази і пероксидази тканин коренів за позакореневої обробки рослин
м’якої озимої пшениці сорту Зимоярка фізіологічно активними речовинами і фунгіцидами
(польовий дослід)

Варіанти обробки
Каталаза (I.II.I.6)
Визначення активності ферментів 28.04.2014 (обр. 22.04)
Контроль а
2,6±0,1
Варіант 1б
1,7±0,07
Варіант 2в
1,7±0,07
Визначення активності ферментів 16.05.2014 (обр. 14.05)
Контроль а
5,10±0,2
Варіант 1б
11,05±0,5
Варіант 2в
2,55±0,1
Визначення активності ферментів 19.05.2014
Контрольа
0,85±0,03
Варіант 1б
1,7±0,07
Варіант 2в
1,7±0,07
Визначення активності ферментів 23.05.2014
Контроль а
0,85±0,03
Варіант 1б
2,55±0,1
Варіант 2в
3,4±0,1

Пероксидаза (I.II.I.7)
1,6±0,06
3,0±0,08
1,9±0,07
2,87±0,1
4,72±0,2
4,17±0,2
5,32±0,2
7,58±0,3
7,14±0,3
5,32±0,2
8,33±0,3
9,26±0,4

сидаз [18]. Численні дослідження присвячені визначенню впливу різноманітних абіотичних факторів на пероксидазну активність рослин – кількість вологи, склад ґрунту,
освітленість, температура навколишнього середовища, забруднення атмосферного
повітря [3, 7, 8, 17, 18, 21].
Тому, подальшим завданням нашого дослідження було з’ясування впливу
фунгіцидів й фізіологічно активних речовин на рослини озимої пшениці при сумісному застосуванні.
Активність антиоксидантних ферментів визначалась в тканинах коренів (польовий дослід) через 3, 6 і 9 днів після обробки сумішшю фунгіцидів і фізіологічно
активних речовин (табл. 3). Дослідження показали поступове збільшення активності
пероксидази (I.II.I.7) при сумісному застосуванні фунгіцидів і фізіологічно активних
речовин через 3, 6 і 9 днів після обробки.
Активність каталази (I.II.I.6) мала дещо іншу тенденцію – знижувалась через
3 дні після сумісної обробки фунгіцидами й фізіологічно активними речовинами та
підвищувалась через 6 і 9 днів.
За даними Миколаївського В.С. присутній зв’язок між зростанням активності
термінальних оксидаз та посиленням аеробного дихання [22]. Тому, зміна якості та
активності антиоксидантних ферментів може слугувати як показником реакції рослинних
клітин до несприятливих факторів середовища, так і для оцінки пристосування рослин.
Отже зміни в балансу активності досліджуваних окисно-відновних ферментів є
показником підвищення адаптивних можливостей рослинного організму за комбінованої
дії фунгіцидів класу триазолів й стробілуринів і фізіолгічно активних речовин.
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Таблиця 4
Вплив фунгіциду і фізіологічно активного препарату на площу листків і коренів та
загальну коренезабезпеченність рослин м’якої пшениці, дворучки сорту Зимоярка
(польовий дослід)

Варіанти

Загальна площа
Загальна площа листків,
коренів, м2/россм2/рослину
лину

Загальна коренезабезпеченість
листкового апарату, ум. од.
(см2 коренів/1 см2 листка)

Контрольа
Варіант 1б
Варіант 2в

87,7±3,2
93,2±3,7
104,0±4,1

0,022
0,024
0,025

1,9±0,2
2,26±0,3
2,60±0,3

В умовах вегетаційного досліду проводили вимірювання фотосинтетичної
активності листків озимої пшениці через 3 дні після 2-ї обробки фунгіцидами
й фізіологічно активними речовинами. За отриманими даними, збільшення
інтенсивності фотосинтезу, фото- і темнового дихання та транспірації у прапорцевих
листках озимої пшениці відбувалося за позакореневої обробки при додаванні до
фунгіциду за складом триазолів й стробілуринів фізіологічно активної речовини 2
%-м р-м Full hum+ (варіант 2) (рис. 5 а, б, в).
Варіанти досліду: 1. Контроль N90K90P90 + обробка ципродиніл (фунгіцид хорус); 2. N90K90P90+ позакоренева обробка 2 %-м р-ном Full hum + обробка сумішшю
Рис.1. Вплив комбінованої дії
фунгіцидів похідних триазолів
і стробілуринів й фізіологічно
активних речовин у складі
препарату Full hum+ на
інтенсивність фотосинтезу
(а), фото- і темнове дихання
(б) і транспірацію (в) листків
м’якої пшениці, дворучки сорту
Зимоярка.
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Таблиця 5
Вплив сумісної дії фунгіцидів і фізіологічно активних речовин на зернову продуктивність
рослин озимої м’якої пшениці сорту Зимоярка (польовий дослід)

Варіанти обробки
Контрольа
Варіант 1б
Варіант 2в

Урожай зерна, ц/га
32,0±0,7
35,0±0,9
38,0±1,1

Кгосп.
0,46±0,01
0,52±0,02
0,51±0,02

азоксістробін і дифеканозол (фунгіциди квадріс та скор); 3. N90K90P90 + позакоренева
обробка 2 %-м р-ном Full hum + ципродиніл (фунгіцид хорус).
Нашими дослідженнями виявлений рістрегулюючий вплив суміші фунгіцидів класу триазолів і стробілуринів й фізіологічно активних речовин у складі препарату Full hum+ на рослини озимої пшениці сорту Зимоярка. Встановлено збільшення
загальної площі листків і коренів на рослину (головний пагін) озимої м’якої пшениці
(фаза колосіння) через тиждень після 2-ї обробки сумішшю. Якщо у першому варіанті обробки загальна площа листків зросла лише на 6 %, то у варіанті 2 – на 18,6 %
(табл. 4). Загальна площа коренів на рослину також зростала – на 19 % (варіант 1) та
на 37 % (варіант 2). Також мала тенденцію до збільшення загальна коренезабезпеченність листкового апарату (в см2 коренів/ 1 см2 листка) – 0,024 (варіант 1) та 0,025
(варіант 2) проти 0,022 у контрольних рослин (таблиця 4).
Отже, поліпшення розвитку листкового апарату й кореневої системи і загальної коренезабезпеченості рослин озимої пшениці та відмічене вище збільшення
вмісту фотосинтетичних пігментів, інтенсивності СО2 газообміну, а також підвищення адаптивних можливостей рослинного організму сприяло збільшенню зернової продуктивності озимої пшениці на 9,4 % (варіант 1) і 18,8 % (варіант 2) (табл.
5). Також, ці зміни позначилися на такому важливому показникові, як господарська
ефективність урожаю, що підвищився.
Таким чином, комбіноване застосування фунгіциду класу триазолів й стробілуринів в суміші з фізіологічно активним препаратом Full hum+ стимулює ростові
процеси й поліпшує коренезабезпеченість листкового апарату, що створює рослинам
озимої пшениці кращі умови для розкриття генетичного потенціалу зернової
продуктивності.
Висновки
Таким чином, дослідженнями встановлено, що
1. За комбінованої дії фунгіцидів класу триазолів й стробілуринів і фізіолгічно активних речовин, що входить до складу препарату Full hum+ відбувається
збільшення вмісту пігментів: хлорофілу а і б в прапорцевих листках рослин озимої
пшениці сорту Зимоярка.
2. Встановлено, що додавання до фунгіцидів класу триазолів й стробілуринів
фізіологічно активного препарату Full hum+ та обприскування рослин цією сумішшю,
через 3, 6 і 9 днів після обробки призводить до зростання ферментативної активності
пероксидази (I.II.I.7) та через 6 і 9 днів каталази (I.II.I.6) в тканинах коренів й
АТФазної активності в тканинах листків і коренів рослин пшениці м’якої, порівняно
із контрольними рослинами. Це свідчить про підвищення адаптивних можливостей
рослин озимої пшениці.
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3. Додавання до фунгіцидів класу триазолів й стробілуринів фізіологічно
активних речовин в складі препарату Full hum+ сприяє підвищенню інтенсивності
фотосинтезу, транспірації та фото- і темнового дихання в прапорцевих листках
озимої пшениці сорту Смуглянка.
4. В польових дослідах встановлено, що застосування суміші фізіологічно
активного препарату Full hum+ разом із фунгіцидом класу триазолів й стробілуринів
стимулює поліпшення розвитку листкового апарату й кореневої системи і
загальної коренезабезпеченості рослин озимої пшениці, що підвищує господарську
ефективність урожаю та збільшує зернову продуктивність озимої пшениці на 19 %.
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОКА КОРІВ
ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ДОБАВКИ АКТІСАФ СЦ 47 І СУХИХ
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ
Досліджено жирнокислотний склад молока корів при згодовуванні добавки Актісаф Сц 47 і сухих хлібопекарських дріжджів у складі раціону
Ключові слова / Key words: корови / cows, молоко / milk, жирнокислотний
склад / fatty acid composition, добавка Актісаф Сц 47/ additive Aсtisaf SC 47, сухі хлібопекарські дріжджі / dry baking yeast.
Постановка проблеми. Загальновідомо, що концентрація жирних кислот у
молоці корів залежить від складу раціону, а також від фізіологічного стану та породної приналежності тварин. Вивчення компонентів молока, зокрема вмісту в ньому
жирних кислот, і в сьогоденні залишається актуальним.
Жирнокислотний склад ліпідів молока жуйних тварин, на відміну від молока моногастричних, не зовсім відображає жирнокислотний склад кормів раціону, що
пов’язано з бродильними процесами у рубці, перебіг яких в основному залежить від
кількості і співвідношення у раціоні вуглеводних компонентів. Жуйні споживають
корми, що містять, в основному, поліненасичені жирні кислоти — лінолеву та ліноленову. Однак, під впливом ферментів мікрофлори ці кислоти майже повністю гідрогенізуються до стеаринової кислоти та різної кількості просторових і позиційних
ізомерів олеїнової і лінолевої кислот, тобто проміжних метаболітів біогідрогенізації.
Проміжні метаболіти біогідрогенізації лінолевої та ліноленової кислот — дієнові
кон’югати є біологічно активними сполуками, які позитивно впливають на обмін речовин у людей, попереджаючи ряд онкологічних та серцево-судинних захворювань
[2, 3].
Важливою ланкою в оцінці якості молока є вміст у ньому ліпідів, адже вони є
структурними компонентами мембран. У них депонується запас метаболічної енергії,
вони розчиняють жиророзчинні вітаміни, а також виконують регуляторну та захисну
функцію. Відомо, що половина жиру молока корів синтезується з вищих жирних кислот, які надходять у незмінному вигляді з крові, а друга половина — із летких жирних
кислот, які утворюються у рубці та через кровоносну систему надходять до тканин
молочної залози [1, 6-8].
Молочний жир жуйних, який найбільше вивчено у корів, характеризується
унікальним жирнокислотним складом порівняно до жиру молока нежуйних тварин.
Велика різноманітність жирних кислот у жирі молока корів зумовлена рубцевим біо-
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гідрогенуванням С18 ненасичених жирних кислот ліпідів корму та синтезом жирних
кислот de novo в тканині молочної залози [13]. У 1963 році Ґ. Ґартон повідомляв, що в
молочному жирі виявлено 64 жирні кислоти [9]. Р. Дженсен в 1991 р. повідомив, що у
складі триацилгліцеролів (ТАГ) молока корів виявлено біля 400 жирних кислот [11],
а в наступному огляді [12] — 416 жирних кислот.
Вміст жирних кислот в молочному жирі становить 85 %. Серед жирних кислот виявлено 12–14 жирних кислот з парною кількістю атомів вуглецю, вміст кожної
з яких перевищує 1 % загальної кількості кислот. У жирі молока корів міститься приблизно 70 % насичених жирних кислот, 25 % мононенасичених і 5 % поліненасичених
[10]. А. МакҐіббон і М. Тейлор повідомляють, що в жирі молока корів міститься до 75
% насичених жирних кислот [13]. Згідно з К. Горбатовою (2004) у складі молочного
жиру загальний вміст насичених жирних кислот коливається від 58 до 78 % (середнє
становить 65 %), досягаючи максимуму зимою і мінімуму літом [4].
Вміст цис-ізомерів мононенасичених жирних кислот у молочному жирі становить від 18 до 24 % загальної кількості жирних кислот, серед них переважає олеїнова кислота — 15–22 %. Частка жирних кислот цис-С14:1 і цис-С16:1 становить в середньому 0,8 і 1,4 % від загального їх вмісту, відповідно. Із поліненасичених цис-ізомерів
жирних кислот у молочному жирі переважає лінолева — цис-9, цис-12 (1,2–1,7 %) і
α-ліноленова — цис-9, цис-12, цис-15 (0,9–1,2 %) кислоти [13]. Дві останні поліненасичені жирні кислоти є незамінними, лінолева кислота є попередником арахідонової
кислоти (0,14 % від загального вмісту жирних кислот молока), а ліноленова — ейкозапентаєнової (0,09 %) і докозагексаєнової (0,01 %) кислот. В останні роки вживання
терміну «незамінні» поширилось також на кислоти С20:5 і С22:6, які не можуть синтезуватися в організмі людини у великих кількостях [13].
Метою досліджень було встановити жирнокислотний склад молока корів
при згодовуванні добавки Актісаф Сц 47 і сухих хлібопекарських дріжджів у складі
раціону.
Матеріали і методи. В дослідному господарстві «Олександрівське» Тростянецького району Вінницької області було проведено науково-господарський дослід на дійних
коровах, вивчали вплив добавки Актісаф Сц 47 зарубіжного виробництва (Франція) і
сухих хлібопекарських дріжджів вітчизняного виробництва ПАТ «Компанія Ензим» (м.
Львів) на молочну продуктивність та жирнокислотний склад молока корів.
Дослід тривав 200 днів, із них 120 днів із врахуванням весняно-літнього (з використанням зеленої маси трав) та 60 днів — осінньо-зимового типу годівлі. Для проведення досліду було сформовано 3 групи корів української чорно-рябої молочної породи, по 10 голів у кожній. Всі корови знаходились в одному приміщенні на прив’язному
утриманні з автоматичним напуванням. Об’ємисті, концентровані корми і мінеральні
добавки в складі кормосуміші роздавались за допомогою міксера, добавки дріжджів —
вручну, індивідуально кожній корові. Режим годівлі та доїння корів відповідали прийнятому в господарстві розпорядку — тричі на день. Годівлю корів проводили з урахуванням живої маси, періоду лактації та запланованої продуктивності.
Зразки молока для аналізу відбирали під час осінньо-зимового типу годівлі
тривалість якого становила 60 днів.
Структура та поживна цінність раціону відповідала загальноприйнятим
нормам годівлі. У склад раціону в осінньо-зимовий період були включені такі корми:
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силос кукурудзяний в кількості 30 кг; січка горохова — 4 кг; січка пшенична — 1,5 кг;
концентровані корми — 5,2 кг, у т.ч. макуха соняшникова — 2 кг, дерть з відходів
пшениці — 1,4 кг, дерть кукурудзяна — 1,2 кг, дерть горохова — 0,6 кг, меляса — 1 кг;
сіль кормова — 0,12 кг.
Тваринам дослідних груп додатково до основного раціону згодовували
по 25 г кормової добавки Актісаф Сц 47 (Франція) (І дослідна) та 25 г сухих хлібопекарських дріжджів виробництва ПАТ «Компанія Ензим» (м. Львів) (ІІ дослідна).
Молочну продуктивність оцінювали на основі проведених контрольних надоїв. Під час ранкового, обіднього і вечірнього доїнь відбирали середні проби молока
та на приладі «Екомілк» визначали якісні показники молока. Жирнокислотний склад
молока корів визначали газохроматографічним методом на газовому хроматографі
«Хром-5» [5].
Результати досліджень.
Згодовування коровам добавки Актісаф Сц 47 в осінньо-зимовий період у
складі раціону позитивно впливає на середньодобові надої і вміст жиру в молоці, тоді
як згодовування сухих хлібопекарських дріжджів мало позитивний вплив тільки на
вміст жиру.
Як видно з даних таблиці, вміст середньоланцюгових жирних кислот із парним
числом атомів вуглецю, які синтезуються молочною залозою у І – й дослідній групі був
на 6,88 % нижчим порівняно до контрольної, а у ІІ – й дослідній групі вищим на 1,10
%. Однак вміст лауринової кислоти був вищим на 20,58 % (Р > 0,05) у І – й дослідній
Таблиця 1
Жирнокислотний склад молока корів при згодовуванні добавки Актісаф Сц 47 і сухих
хлібопекарських дріжджів у складі раціону (n = 4), %

Група
Показники
1
Код
6:0
8:0
10:0
11:0 iso
12:0
14:0 iso
14:0
15:0 iso
15:0
16:0 iso
16:0
16:1(n-7)
17:0 iso
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ВЖК
Капронова
Каприлова
Капринова
Ізоундецилова
Лауринова
Ізомиристинова
Миристинова
Ізопентадецилова
Пентадецилова
Ізопальмітинова
Пальмітинова
Пальмітолеїнова
Ізомаргаринова

Контрольна

І Дослідна
(Актісаф Сц 47)

2
М±m
0,37 ± 0,03
0,58 ± 0,04
1,65 ± 0,07
0,19 ± 0,02
2,23 ± 0,1
0,11 ± 0,02
9,53 ± 0,2
1,06 ± 0,08
1,01 ± 0,1
0,31 ± 0,04
27,63 ± 1,20
1,49 ± 0,07
0,66 ± 0,03

3
М±m
0,37 ± 0,03
0,56 ± 0,03
1,71 ± 0,1
0,20 ± 0,02
2,69 ± 0,17
0,10 ± 0,01
9,13 ± 0,4
1,11 ± 0,08
0,91 ± 0,06
0,28 ± 0,02
24,48 ± 1,00
1,54 ± 0,12
0,71 ± 0,03

ІІ Дослідна
(сухі хлібопекарські дріжджі)
4
М±m
0,39 ± 0,03
0,55 ± 0,009
1,72 ± 0,07
0,19 ± 0,02
2,89 ± 0,18*
0,09 ± 0,02
9,89 ± 0,3
1,22 ± 0,1
1,07 ± 0,14
0,24 ± 0,04
26,80 ± 0,60
1,73 ± 0,20
0,70 ± 0,03
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Продовження таблиці 1

1
17:0
Маргаринова
17:1(n-8)
Маргарин-олеїнова
18:0
Стеаринова
18:1(n-9)
Олеїнова
18:2 trans
КЛК
18:2
Лінолева
18:3(n-6)
γ-лін оленова
18:3(n-3)
α-ліноленова
20:0
Арахінова
20:1
Гондоїнова
20:4(n-6)
Арахідонова
Насичені з парним числом атомів вуглецю
Насичені з непарним числом атомів вуглецю
Ізокислоти
Мононенасичені
Поліненасичені
Середньоланцюгові парні
Довголанцюгові парні
Довголанцюгові / середньоланцюгові
(n-3)/(n-6)
Жир, %

2
0,64 ± 0,06
0,19 ± 0,02
14,16 ± 0,90
29,03 ± 0,40
1,32 ± 0,05
6,32 ± 0,30
0,25 ± 0,01
0,29 ± 0,01
1,06 ± 0,07
0,17 ± 0,01
0,12 ± 0,01
57,21 ± 0,54
1,65 ± 0,18
2,33 ± 0,11
30,88 ± 0,34
8,30 ± 0,32
43,48 ± 1,26
44,42 ± 1,11
1,03 ± 0,06
0,04 ± 0,001
4,04 ± 0,34

3
0,55 ± 0,02
0,18 ± 0,02
15,33 ± 1,00
30,94 ± 1,20
1,37 ± 0,05
6,54 ± 0,32
0,22 ± 0,02
0,22 ± 0,04
0,95 ± 0,01
0,16 ± 0,01
0,12 ± 0,01
55,23 ± 1,47
1,46 ± 0,06
2,39 ± 0,13
32,82 ± 1,19
8,48 ± 0,37
40,49 ± 1,75
47,37 ± 1,60
1,18 ± 0,09
0,03 ± 0,004
4,30 ± 0,29

4
0,59 ± 0,06
0,19 ± 0,02
12,47 ± 0,70
30,56 ± 0,50
1,33 ± 0,03
6,08 ± 0,40
0,23 ± 0,02
0,20 ± 0,03*
1,00 ± 0,10
0,16 ± 0,02
0,12 ± 0,01
55,70 ± 1,01
1,65 ± 0,19
2,45 ± 0,13
32,64 ± 0,69
7,96 ± 0,39
43,96 ± 0,45
44,19 ± 0,51
1,01 ± 0,02
0,03 ± 0,003*
4,48 ± 0,23

Примітка: * — р < 0,05 — вірогідність різниці, порівняно з контрольною групою

групі та — на 29,32 % (Р < 0,05) у ІІ – й дослідній групі порівняно до контрольної. Вміст
миристинової і пальмітинової кислот у І‑й дослідній групі був нижчим на 4,24 % і 11,39
% (Р > 0,05) відповідно порівняно до контрольної. У ІІ – й дослідній групі вміст миристинової і пальмітинової кислот істотно не відрізнявся від контрольної. Істотне підвищення вмісту лауринової кислоти в ІІ-й групі порівняно до контрольної свідчить про
стимулюючу дію хлібопекарських дріжджів на синтез жиру молочною залозою. Така
дія дріжджів проявилася в неістотному зниженні на 11,96 % вмісту стеаринової кислоти порівняно до контрольної, а в І-й дослідній групі ефект був протилежний.
На вміст жирних кислот із непарним числом атомів вуглецю та ізокислот досліджувані фактори мали неістотний вплив, тобто суттєвого пригнічення рубцевих
бактерій дріжджами не спостерігалося.
Можна відзначити неістотне підвищення вмісту мононенасичених жирних
кислот, за рахунок олеїнової кислоти, у дослідних групах на 6,28 % (І група) та на 5,71
% (ІІ група) порівняно до контрольної.
Поліненасичені жирні кислоти n-6 ряду (лінолева, конюгати лінолевої
кислоти (КЛК), γ-ліноленова та арахідонова) за вмістом у дослідних групах істотно
не відрізнялися від контрольної, тоді як вміст α-ліноленової кислоти (n‑3 ряд) був
нижчим на 21,47 % у І-й дослідній групі та суттєво на 29,24 % (Р < 0,05) нижчим
у ІІ-й дослідній групі. Очевидно, хлібопекарські дріжджі підвищують ступінь
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біогідрогенізації α-ліноленової кислоти в рубці. Зниження вмісту α-ліноленової
кислоти яка є критично незамінною для людей є негативним фактором.
Висновки. Вміст середньоланцюгових жирних кислот із парним числом
атомів вуглецю, які синтезуються молочною залозою у І-й дослідній групі (добавка
Актісаф Сц 47) був на 6,88 % нижчим порівняно до контрольної, а у ІІ – й дослідній групі
(сухі хлібопекарські дріжджі) вищим на 1,10 %. Відзначається неістотне підвищення
вмісту мононенасичених жирних кислот, за рахунок олеїнової кислоти, у дослідних
групах на 6,28 % (І група) та на 5,71 % (ІІ група) порівняно до контрольної.
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОКА ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ
КОРІВ ПРИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ЇХ РАЦІОНУ МАКУХИ СОЄВОЇ ТА СОЇ
ЕКСПОНДОВАНОЇ
Склад молочного жиру великої рогатої худоби є лабільним і залежить від
особливостей годівлі та ліпідного складу кормів. Відомо, що за введення до раціонів корів відходів олієекстрактного виробництва суттєво зростає уміст у молочному
жирі ненасичених довголанцюгових жирних кислот, а за силосованих зелених – середньоланцюгових [1, 11]. Напроти, використання у годівлі худоби великої кількості
кормів тваринного походження сприяє зростанню кількості насичених високомолекулярних жирних кислот [5, 9]. У літературі зустрічаються поодинокі повідомлення
про вивчення характеру впливу сої на кислотний склад молочного жиру. Так, науково
було доведено, що за включення до раціонів дійних тварин сої, макухи та шроту з неї,
рівень вітаміну F, до якого входять незамінними арахідонова, лінолева та ліноленова
кислоти у молоці достовірно зростає. Існують і інші наукові дослідження [1, 4, 11].
Проте, у літературі практично відсутні дані про дію на жирнокислотний склад молока сої експондованої.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили на базі ДП ДГ
«Олександрівського» НААН села Олександрівка Тростянецького району Вінницької
області та відділі технології виробництва та використання кормів, лабораторії зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Метою наших досліджень було дослідити характер впливу заміни соняшникового
шроту соєвою макухою та соєю експондованою у раціонах високопродуктивних дійних корів на жирнокислотний склад одержуваного від них молока.
Для проведення зоотехнічних досліджень користувалися принципом груп –
аналогів, підібравши у господарстві групи дійних корів, аналогічних за віком, живою масою, типовою для породи, рівнем продуктивності та періодом лактації [6]. На
основі останнього бонітування були створені три групи корів української чорнорябої молочної породи по тридцять голів в кожній. Двічі на місяць проводили облік
молочної продуктивності та досліджували якісний склад молока. Облік вели по 10-ти
тваринам.
Відібрані тварини утримувалися у стійлах, прив´язно, у зрівняльний період
(14 діб) – на трьохразовому господарському раціоні, а у дослідний (70 діб) – у відповідності до схеми досліду, поданої у таблиці 1.
Протягом зрівняльного періоду досліду тварини усіх сформованих груп
одержували основний раціон, який складався із силосу кукурудзяного, сінажу та
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Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду

Група
1 – контрольна
2 – дослідна
3 – дослідна

Кількість
тварин (n)
30
30
30

Характеристика годівлі тварин
у зрівняльний період (14 діб)
Основний раціон (ОР)
ОР
ОР

у основний період (70 діб)
ОР+1 кг шроту соняшникового
ОР+1 кг соєвої макухи
ОР+1 кг сої екпондованої

сіна багаторічних трав, січки ячмінної, дерті кукурудзяної та шроту соняшникового.
Він був збалансованим та за поживністю відповідав добовій продуктивності корів у
межах 28-30 літрів. Під час складання кормосумішок для дослідних тварин використовували сучасну, адаптовану для Лісостепу України літературу [3] і данні лабораторії зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів та сільського господарства Поділля
НААН.
У основний період, який розпочався 21 березня 2013 року тварини 1-ї контрольної групи з 3 місяця лактації переводилися на годівлю, що включала у себе основний раціон та 1 кілограм соняшникового шроту додатково до нього. Корови 2-ї дослідної групи споживали основний раціон та додатково до нього до кілограму соєвої
макухи, а 3-ї – один кілограм сої екпондованої.
Дослідження продуктивної дії вказаних кормових факторів проводили на
фоні зимових та літніх раціонів. Під час експерименту визначали середньодобовий
надій молока, вміст жиру та білку. Продуктивну дію сої експондованої та макухи соєвої встановлювали за показниками добових надоїв індивідуально, шляхом контрольних доїнь щодекадно протягом двох діб. Під час цього, пропорційно величині удою,
відбирали зразки молока.
Жирнокислотний склад молока визначали на газовому хроматографі ХРОМ – 5 в
Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН методом етилювання вільних жирних кислот, їх солей та тригліцеролів за використання етанол-сірчанокилотного
розчину, визначення їх концентрації та ідентифікації компонентів [2].
Статистичну обробку цифрового матеріалу проводили за М.О. Плохінським
[8]. Під час аналізу одержаних результатів використовували критерій Стьюдента –
Фішера за трьох рівнів вірогідності: р < 0,05, р< 0,01, р< 0,001. Статистичні обрахунки
проводилися на ПОМ з використанням програми Exсel.
Результати досліджень. Експериментально нами було доведено, що за введення до раціону соєвої макухи у молочному жирі високопродуктивних корів концентрація капронової кислоти зростає на 12,29% (р<0,05), а олеїнової – на 11,89% (р<0,01).
Крім того, виявилося, що у молоці дослідних тварин достовірно зменшилася концентрація миристинової кислоти (на 11,94%) та пальмітинової (на 18,11%) (р<0,05). Проведений нами аналіз жирнокислотного складу молока високопродуктивних корів 2-ї
дослідної групи показав, що у молочному жирі достовірно знизилася концентрація
насичених парних жирних кислот на 7,22% та непарних – на 9,90% (р<0,01). Навпаки,
уміст моно- та поліненасичених жирних кислот у молоці дослідних тварин переважав
контроль відповідно на 11,27 та 11,00% (р<0,01-0,05). У цілому співвідношення насичених та ненасичених жирних кислот у молочному жирів худоби за споживання
соєвої макухи зменшилося та становило 1,6:1 проти 1,9:1 у контролі.
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Одержаний у ході експерименту матеріал свідчить про те, що використання у
годівлі дійних корів експондованої сої замість соняшникового шроту сприяє зростанню у молочному жирі лінолевої та ά-ліноленової кислот твідповідно на 15,94 та 24,36%
(р<0,01 – 0,001). В наслідок цього достовірно збільшується частина поліненасичених
жирних кислот у жирі молока високопродуктивних корів 3-ї дослідної групи.
Висновки: 1. Заміна у раціоні високопродуктивних корів соняшникового
шроту макухою соєвою зумовлює зростання у молочному жирі низько- та високомолекулярних жирних кислот та зниження умісту середньо ланцюгових парних насичених.
2. Введення у кормосумішки високопродуктивної молочної худоби сої експондованої суттєво збільшує концентрацію незамінних поліненасичених жирних
кислот: лінолевої та ліноленової, що значно підвищує біологічну цінність одержаного
молочного жиру.
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РАЗРАБОТКА NESTED-PCR В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Разработана nested ПЦР для выявления провирусной ДНК вируса лейкоза
КРС в образцах крови. Подобраны праймеры и флуоресцентные зонды, специфические
к провирусной ДНК и внутреннему контролю (фрагмент гена PRP, КРС). Проведена
валидация метода. Проведено экспериментальное заражение овец (n=3) вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
Ключевые слова: лейкоз КРС, вирус, кровь, антитела, повирусная ДНК, ПЦР,
валидация
Открытие полимеразной цепной реакции (ПЦР) стало знаковым событием
для диагностики инфекционных заболеваний, в частности вирусной этиологии [1].
Не исключением есть и лейкоз КРС, который составляет сегодня актуальную проблему ветеринарной инфекционной патологии во многих странах мира [3, 5, 8, 9].
Согласно протоколу международного эпизоотического бюро (МЭБ) в случае диагностики вируса лейкоза методом ПЦР, рекомендуется использовать nested формат, который обладает более высокой чувствительностью, чем одностадийная ПЦР [6]. Однако это
преимущество требует очень строгого контроля предупреждения контаминации продуктами амплификации и получение ложноположительных результатов исследования.
Целью нашей работы было разработать nested ПЦР для выявления провирусной ДНК вируса лейкоза КРС с проведением второй стадии в режиме реального
времени. Такой подход к проведению nested ПЦР позволит избежать контаминации
продуктами амплификации второй стадии, Также нашей задачей было сравнить эффективность разработанного нами анализа для раннего выявления возбудителя лейкозной инфекции в сравнении с серологическими методами (РИД) на экспериментально инфицированных овцах.
Материалы и методы исследований. Исследования проводили в отделе
молекулярно-диагностических исследований УЛКБП АПК.
Для дизайна праймеров и флуоресцентных зондов использовали программу
Primer Express (Applied Biosystems).
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Для проведения экспериментального заражения было сформировано две
группы овец – контрольную и опытную по 3 головы в каждой. Животным первой
группы внутримышечно вводили 1 см3 крови от РИД и ПЦР-положительной на лейкоз коровы (количество лейкоцитов – 50 Г/л), животным второй группы вводили
1 см3 0,9 % раствора хлорида натрия. Кровь для ПЦР и РИД отбирали на 3-е сутки
после заражения и в дальнейшем – с интервалом в 3 дня до выявления в крови инфицированных животных провирусной ДНК возбудителя и антител, а потом 1 раз в две
недели на протяжении 2 мес.
Кровь для ПЦР отбирали в одноразовые вакуумные пробирки типа
VACUETTE, которые содержали стабилизатор крови Na-ЕДТА, а для серологического исследования – в одноразовые вакуумные пробирки типа VACUETTE без
консерванта.
Детекцию антител методом РИД проводили с помощью «Набора компонентов жидких стабилизированных для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота в реакции иммунодифузии (РИД)», ДП «Ветеринарная медицина»
ННЦ «ИЭКВМ», г. Харьков, согласно инструкции производителя.
Геномную ДНК из цельной крови выделяли общепринятым методом [10].
Детекцию участка гена ENV провирусної ДНК вируса лейкоза КРС проводили с помощью разработанного нами метода nested ПЦР с проведением второй стадии
в режиме реального времени [2].
Анализ результатов и статистическую обработку данных проводили с помощью программного обеспечения ABI Prism 7000 Vs. 1.2.3.
Валидация метода проводилась согласно стандартной схеме изложенной в
CITAC/EURACHEM [4].
Результаты исследований и их обсуждение.
Учитывая тот факт, что использование ПЦР в реальном времени дает возможность проводить мультиплексный анализ, мы использовали другой канал детекции для амплификации фрагмента гена PRP, специфического для КРС, что позволило
контролировать качество и количество экстрагированной ДНК, и предупреждать получение ложноотрицательных результатов.
Для валидации разработанного метода исследовали параметры, которые
показывают в какой степени данный аналитический метод обеспечивает точность,
правильность и возпроизводимость полученных результатов. Так, нами было установлено, что лимит детекции (LOD) провирусной ДНК составлял 0,16 пг геномной
ДНК КРС (CtLOD=34). Стандартные кривые (графики зависимости граничного цикла
(Ct) от логарифма начальной концентрации субстрата), полученные за результатами
разных экспериментов, имели линейную зависимость (R2>0,99). Угол наклона калибровочных кривых составлял от -3,10 до -3,68, что свидетельствует о высокой эффективности амплификации и целевой мишени и внутреннего контроля.
При исследовании экспериментально инфицированных животных провирусную ДНК в крови обнаруживали на 9-ые сутки после заражения одновременно у
всех животных. Антитела против вируса лейкоза у двух овец выявили на 23-и сутки,
а в третьей – на 70-ые сутки после инфицирования (табл.). В контрольной группе на
протяжении всего периода исследования провирусной ДНК и антител против вируса
лейкоза не выявляли.
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Таблица.
Результаты исследования образцов крови овец методами РИД и nested ПЦР
на присутствие лейкозной инфекции (n=3)

Опытная группа
результат/количество
положительных животных

Период заражения
До заражения
3-ие сутки
6-ие сутки
9-ие сутки
12-ие сутки
15-ие сутки
18-ие сутки
23-ие сутки
26-ие сутки
35-ие сутки
43-ие сутки
57-ие сутки
70-ие сутки
90-ие сутки

Контрольная группа

ПЛР

РИД

ПЛР

РИД

+/3
+/3
+/3
+/3
+/3
+/3
+/3
+/3
+/3
+/3
+/3

-

н/и*
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/д
н/и
н/и
н/и
н/и
-

н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/д
н/и
н/и
н/и
н/и
-

+/2
+/2
+/2
+/2
+/2
+/3
+/3

Примечание: *н/и– не исследовали

Следует отметить, что при спонтанном инфицировании время появления
провируса и антител в крови животных может быть другим. Скорее всего, это зависит
от количества инфицированного материала, который попадает при заражении. Сегодня экспериментально не установлен наименьший объём крови, необходимый для
инфицирования животных. Однако, анализ научных робот по экспериментальному
заражению вирусом лейкоза и учитывая возможные пути инфицирования животных
в стаде (использование одних иголок для проведения лечебных манипуляций, проведение ректального исследования разных животных с использованием одних и тих
же перчаток, и т.п.) можно говорить, что для инфицирования вирусом лейкоза достаточно несколько милилитров крови. Так, Kohara et al. (2006) при ректальном исследовании 4 бычков после РИД-положительной коровы без смены перчаток удалось воспроизвести лейкоз у 3 животных. Провирусную ДНК детектировали на 5-6 неделю,
а антитела против вируса лейкоза на 7-10 неделю после ректального исследования
[7]. Поэтому ми считаем, что независимо од количества инфекционного материала
и способа заряжения детектировать провирусную ДНК можно на 2-3 недели раньше,
чем антитела против возбудителя, что доказывает ценность метода ПЦР для ранней
диагностики лейкозной инфекции у животных.
Заключение
Разработано nested ПЛР с проведением второй стадии в режиме реального
времени для выявления вируса лейкоза КРС. Проведенная валидация метода указывает на высокую чувствительность и эффективность амплификации метода. С помощью
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разработанного метода у инфицированных животных провирусную ДНК возбудителя
выявили на 2 недели раньше, чем антитела против него. Считаем, что использование
молекулярно-генетических методов исследования для диагностики лейкоза КРС в комплексе с серологическими, позволит быстрее и эффективнее проводить мероприятия
по оздоровлению поголовья КРС от этой ретровирусной инфекции.
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ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ
І ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНА ДІЯ ДЕЗІНФЕКТАНТУ РЕСПУР
Визначено параметри гострої токсичності нового дезінфікуючого препарату
респур. Встановлено, що відповідно до визначеної середньосмертельної дози препарату для лабораторних мишей (згідно з класифікацією хімічних речовин за ступенем
небезпечності) він відповідає ІІІ класу небезпечності. Респур не проявляє шкірнорезорбтивної дії у концентраціях від 0,5 % до 5,0 %
Parameters of acute toxicity of a disinfectant respur have been defined. It has been
established that the disinfectant can be referred to ІІІ danger toxicity class, according to
classification for chemicals based on their DL50 for laboratory mice. It has been established the
disinfectant respur has no skin-resorptive action at concentrations between 0,5 % and 5,0 %.
Ключові слова: дезінфекція, четвертинні амонієві сполуки, респур, гостра
токсичність, лабораторні миші, ступінь небезпечності
Keywords: disinfection, quaternary ammonium compound, respur, acute toxicity,
laboratory mice, skin-resorptive action, danger class.
Успіх у боротьбі з інфекційними хворобами та їх профілактика значною
мірою залежать від якості проведеної дезінфекції. Ефективність дії дезінфекційних
засобів на збудників інфекційних захворювань залежить від багатьох факторів. В
першу чергу – бактерицидних властивостей, концентрації і температури розчинів,
властивостей і температури середовища, в якому відбувається контакт збудника з дезінфектантом, тривалості дії на об’єкт знезараження та від біологічних властивостей
збудника хвороби. Завдання ветеринарної дезінфекції полягає не тільки в знищенні
мікроорганізмів в об’єктах довкілля, але й у пошуку та впровадженні в практику нових засобів, ефективних щодо багатьох збудників інфекційних хвороб тварин, доступних і безпечних для людини [3, 5].
На сьогодні широко використовуються дезінфікуючі засоби, до складу яких
входять четвертинні амонієві сполуки (ЧАС). Ці речовини вирізняються вираженими бактерицидними та бактеріостатичними властивостями у поєднанні з низькою
токсичністю для тварин та птиці. ЧАС, безумовно, менш токсичні та деструктивні,
але мають суттєво слабкі місця – не належать до числа сильних антимікробних речовин. [4-6], тому їх часто поєднують з іншими дезінфікуючими речовинами, але вони
можуть підвищувати деякі токсикологічні параметри комбінованого препарату. Новий комплексний дезінфікуючий засіб респур розроблений на основі поверхневоактивних речовин із груп четвертинно-амонієвих сполук, третинних амінів та гуані-
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динвмісних сполук.
Впровадження в практику нових препаратів потребує суворого токсикологічного контролю. Дослідження токсичності нових ветеринарних лікарських

засобів прийнято починати з гострого досліду, тобто одержання інформації
щодо небезпечності досліджуваної речовини для здоров’я в умовах короткотривалої дії. На підставі отриманих результатів визначають клас токсичності, що є першим кроком до встановлення режимів дозування при проведенні
досліджень хронічної та специфічної токсичності й інших випробувань, а
також надавати первинну інформацію про токсичну дію препарату. Важливою складовою оцінки дезінфектантів, оскільки застосовуються вони зовнішньо, є встановлення їхньої токсичності після нашкірного застосування,
зокрема вивчення шкірно-резорбтивної дії [1, 2].
Мета роботи – вивчити гостру токсичність та шкірно-резорбтивну дію нового дезінфікуючого засобу респур.
Матеріали і методи. Досліди проведено на базі кафедри фармакології і токсикології Національного університету біоресурсів і природокористування України
та віварію факультету ветеринарної медицини НУБіП України. При проведенні досліджень з визначення токсичності препарату застосовували методику, викладену
у виданні „Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів” (за редакцією
доктора ветеринарних наук, професора І.Я. Коцюмбаса) [1].
Розрахунок середньосмертельної дози проводили із застосовуванням методу Г. Кербера. Для досліджень використовували самців лабораторних мишей масою
19‑21 г (середня маса тіла тварин – 20 г). Тварин перед проведенням досліджень утримували на карантині протягом 14 діб у приміщенні за температури +14‑18 оС, годували стандартним гранульованим кормом. Водопій не обмежували. За 3 години до
введення препарату було припинено годівлю і напування тварин. Перед уведенням
препарату кожну тварину зважували. В досліді було використано 42 тварини – 7 груп
по 6 тварин у кожній, сформованих методом аналогів. Тварини першої групи слугували контролем. Їм уводили в шлунок за допомогою металічного зонду дистильовану
воду в тій же дозі, що і досліджуваний препарат тваринам інших (дослідних) груп.
Тваринам другої групи вводили 0,5 мл розведеного з водою препарату в співвідношенні 1:100, що відповідає концентрації 10 мг/мл. Таким чином доза препарату для
мишей масою 20 г становила 250 мг/кг. Тваринам інших групи вводили препарат у наступних дозах (мг/кг): ІІІ –500, ІV – 750, V – 1000, VІ – 1500, VІІ – 2000. Після введення
препарату за тваринами вели постійне спостереження упродовж 72 год.
Дослідження шкірно-резорбтивної дії респура проводили на щурах шляхом
нанесення 1 мл препарату на поверхню хвоста тварин на 2/3 довжини упродовж 14 діб
із щоденною експозицією 2 год. Тварин обстежували, порівнюючи із контрольними
(інтактними – без нанесення препарату) кожні 7 діб за наступними параметрами:
оцінка динаміки маси тіла, частоти дихання та показників крові.
Результати досліджень. Визначення DL50 проводили за допомогою методу Г.
Кербера (1931). Результатів щодо загибелі тварин різних груп (табл. 1) цілком достатньо для визначення середньосмертельної дози з використанням зазначеного методу.
DL50 = DL100 – Σ zd / m = 2000 – 4875 / 6 = 2000 – 812,5 = 1187,5.
Після проведених розрахунків установлено, що DL50 досліджуваного препа-
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Таблиця 1.
Обробка матеріалу досліджень при визначенні токсичності препарату дезінфектанту для
мишей, n=6

Доза препарату по групах, мг/кг
Результат
дослідження
Вижило
Загинуло

І контроль
0
6
0

ІІ
250

ІІІ
500

ІV
750

V
1000

VІ
1500

VІІ
2000

6
0

5
1

2
4

3
3

3
3

0
6

Таблиця 2
Показники крові у щурів (М±m, n=6)

Час дослідження

Група

До нанесення
препарату

К
Д
К
Д
К
Д

На 7 добу досліду
На 14 добу досліду

Еритроцити,
Т/л
5,23±0,23
5,22±0,45
5,74±0,23
5,21±0,35
6,20±0,64
6,11±0,09

Показники
Лейкоцити,
Гемоглобін, г/л
Г/л
7,13±1,30
139,8±4,24
6,90±1,30
136,5±2,12
7,23±1,24
141,1±13,66
7,50±2,20
137,2±8,00
7,34±2,37
138,9±2,16
8,97±2,09
124,8±3,98

Загальний
білок, г/л
80,40±2,36
81,34±2,89
81,73±6,86
70,44±2,61
79,29±2,91
68,66±2,35

рату для лабораторних мишей становить 1187,5 мг/кг маси тіла, що, згідно з класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності (ГОСТ 12.1.007-76 «Шкідливі
речовини. Класифікація та загальні вимоги нешкідливості»), відповідає ІІІ класу небезпечності, а, відповідно до класифікації речовин за токсичністю відповідає ІV класу і ступеню токсичності «Малотоксичні».
При нанесенні на поверхню хвоста щурам досліджуваного препарату у концентраціях від 0,5 до 5,0 % будь-яких змін загального стану тварин упродовж 6-ти діб
спостереження не відмічали. Також не було виявлено прояву місцевої подразнюючої
дії дезінфектанту на поверхню шкіри хвоста у дослідних тварин.
Водночас при використанні концентрату препарату відмічали певне занепокоєння тварин одразу після маніпуляції, а з часом некрози на кінчиках хвоста. Для
оцінки ступеню інтоксикації після резорбції препарату було досліджено основні показники крові дослідних тварин через 7 та 14 діб після нанесення на поверхню хвоста
концентрату препарату (табл. 2).
Як видно із представлених результатів, показники кількості форменних елементів крові, вмісту гемоглобіну і загального білка не виходили за межі фізіологічних
параметрів для тварин даного виду. На 14 добу експерименту у крові тварин дослідної групи, порівняно з контрольними, збільшилася кількість лейкоцитів на 22,2 %,
що, на нашу думку, є свідченням прояву запальної реакції у місцях нанесення препарату (кінчики хвоста), але не є проявом його токсичного впливу.
Висновки
Відповідно до визначеної середньосмертельної дози дезінфектанту респур
для лабораторних мишей, яка становить 1187,5 мг/кг маси тіла, згідно з класифіка-
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цією хімічних речовин за ступенем небезпечності він відповідає ІІІ класу небезпечності, а згідно класифікації речовин за токсичністю відповідає ІV класу і ступеню
токсичності «Малотоксичні»..
Респур у концентраціях від 0,5 до 5,0 % не проявляє шкірно-резорбтивної дії.
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ВПЛИВ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ НА ЖИВУ МАСУ
ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ ПЕРЕПІЛОК
Ключові слова: «Протосубтилін», контрольна група, дослідна група, передзабійна жива маса, забійні якості, перепілки, маса непатраної туші, органи травлення.
Особливе місце серед кормових добавок, які широко застосовуються в тваринництві займають ферментні препарати промислове виробництво яких практикується в багатьох країнах світу.
Відомо, що у травному тракті птиці виробляються власні ферменти, за допомогою яких відбувається гідроліз поживних речовин корму. Однак у птиці, практично немає власних ферментів, які перетравлюють некрохмалисті полісахариди, тому
вони практично не засвоюються організмом. Тому, введення ферментних препаратів
у раціон поліпшує засвоєння поживних речовин корму сільськогосподарської птиці
[1,2].
Метою дослідженої роботи було вивчення впливу ферментного препарату
«Протосубтилін» на ріст, збереженість піддослідної птиці, забійні якості та масу внутрішніх органів перепелів.
«Протосубтилін» – це фермент глибинного вирощування культури Bazillus
subtilius. Ферментний препарат у вигляді однорідного порошку світло-жовтого або
яскраво коричневого кольору, із легким специфічним запахом ферментації, добре
розчинний у воді.
Матеріали та методика досліджень. Дослід проводили в умовах науководослідної ферми Вінницького національного аграрного університету. Для досліду
було відібрано 40 перепелів 1-денного віку породи «Фараон», з них сформували за
принципом аналогів дві групи по 20 голів відповідно до загальноприйнятих методик
[3]. Перепелів утримували у групових клітках одного ярусу. Загальна тривалість досліду 42 доби.
Перепелам згодовували комбікорм ТМ «Мультигейн» який забезпечував потребу птиці у поживних речовинах. Перепелам дослідної групи до раціону додавали
ферментний препарат «Протосубттилін» у кількості 0,1г/кг (табл.1).
Протягом досліду визначали інтенсивність росту птиці шляхом зважування
кожні 7 днів вранці до годівлі, відповідно із методикою [4]. У кінці досліду проводили
контрольний забій перепелів по 4 голови з кожної групи. Визначали забійні показни-
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Таблиця 1
Схема досліду

Група

Тривалість періоду, діб Кількість перепелів, голів

контрольна

180

дослідна

180

20
1

20

Таблиця 2
Жива маса та збереженість перепелів, г (

Вік перепелів, діб

1–контрольна

Особливості годівлі
ОР (основний раціон) – повнорацінний
комбікорм
ОР+ферментний препарат «Протосубтилін» у кількості 0,1 г/кг

± Ѕx, n =20)

Група
2 – дослідна

1

8,4 ± 0,10

8,5 ± 0,12

7

19,2 ± 0,32

20,4 ± 0,26**

14

48,6 ± 0,34

50,8 ± 0,98*

21

87,6 ± 1,22

95,9 ± 1,38***

28

144,5 ± 1,83

155,7± 2,01***

35

192,0 ± 1,12

204,0± 1,80***

42

252,8 ± 2,49

268,2 ± 3,14***

Збереженість, %

96

99

ки, масу органів травлення та їх лінійні проміри. Біометричну обробку даних проводили відповідно до М.О. Плохінського де Р≤0,05*, Р≤0,01**, Р≤0,001***[5].
Результати дослідження. За результатами досліджень встановлено, що використання у годівлі м’ясних перепелів породи «Фараон» ферментної добавки сприяє
вірогідному збільшенню живої маси протягом усього дослідного періоду.
Починаючи з 7 доби перепели 2-ї групи переважали свої ровесників з контрольної групи за живою масою на 1,2 г або 6,2 % (Р≤0,01). Крім того, у перепелів, які
споживали ферменту добавку збереглось достовірне збільшення живої маси до кінця
досліду (табл.2).
Встановлено, що додаткове згодовування ферментного препарату перепелам 2-ї групи дає змогу одержати живу масу в 42 денному віці на 15,4 г або на 6,0 %
(Р≤0,001), більше, порівняно з контрольними аналогами.
Водночас, відзначається підвищення збереженості поголів’я на 3 % у 2-й групі, відносно контролю.
За результатами контрольного забою птиці встановлено, що за згодовування
перепелам ферментного препарату, відбуваються позитивні зміни забійних якостей
2-дослідної групи (табл.3).
З’ясовано, що перепели, які додатково до комбікорму споживали фермент
переважають своїх аналогів з контролю у передзабійній живій масі на 12,5%, масі непатраної на 8,5% та патраної тушки на 9,8%.
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Таблиця 3
Забійні якості перепелів, г (

Показник
Передзабійна жива маса
Маса непатраної туші
Маса напівпатраної туші
Маса патраної туші

± Ѕx, n = 4)

1– контрольна
245,3 ± 24,39
230,5 ± 24,18
205,5 ± 26,01
172,1 ± 13,13

Таблиця 4
Маса внутрішніх органів піддослідної птиці, г(

Показник
Печінка
Жовчний міхур
Підшлункова залоза
Селезінка
Нирки
Серце
Легені

1– контрольна
4,8 ± 1,13
0,13 ± 0,014
0,76 ± 0,183
0,28 ± 0,098
1,2 ± 0,29
1,6 ± 0,06
1,8 ± 0,19

Група
2 – дослідна
276,2 ± 19,97
250,2 ± 19,20
220,5 ± 18,09
189,0 ± 8,46

± Ѕx, n = 4)

Група
2 – дослідна
5,7 ± 1,33
0,14 ± 0,036
0,67 ± 0,119
0,16 ± 0,13
1,2 ± 0,10
2,1 ± 0,21
1,6 ± 0,11

Додаткове використання ферментного препарату сприяє збільшенню у перепелів 2-ї групи грудних і стегнових м’язів, відповідно, на 12,3% та 6,7%, порівняно з
контрольною, проте вірогідної різниці не зафіксовано.
Водночас досліджували масу внутрішніх органів перепелів (табл.4)
Встановлено, що за дії дослідної добавки у 2-й дослідній групі відзначається
тенденція до збільшення маси печінки та серця, на 24,7% та 31,5%, відповідно, порівняно з контрольною групою, проте вірогідної різниці не виявлено.
Отже, уведення ферментного препарату «Протосубтилін» у раціон перепілок має позитивний вплив на інтенсивність росту, прирости живої маси і забійні
показники.
Висновки
1. Встановлено, що за згодовування перепелам ферментного препарату збільшується жива маса на 6,0 %, порівняно з контрольними аналогами.
2. Додаткове використання ферментної добавки сприяє тенденції до підвищення у перепелів 2-ї групи грудних і стегнових м’язів, відповідно, на 12,3% та 6,7%,
порівняно з контрольною.
3. Зафіксовано, що у 2-й дослідній групі відзначається тенденція до збільшення маси печінки та серця на 24,7% та 31,5%, відповідно, порівняно з контрольною
групою.
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HYDROLOGICAL CONDITIONS IN THE LANDSCAPE KARST
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Abstract: Karst is one of the natural processes of the mountainous part of Chechnya. This article provides a description of the main conditions for the occurrence of karst,
the characteristic of the hydrological conditions of occurrence of karst.
Keywords: hydrology, sediment, groundwater, rasttelnost, rocks, karsт.
Under karst understand set of geological phenomena in the Earth’s crust and on its
surface caused by chemical dissolution of rocks and expressed in the formation of voids in
the earth’s crust, in the destruction and changes in the structure and condition of the rock,
in the creation of the special nature of the circulation and Modes of groundwater and the
characteristic of the terrain regime and the hydrographic network.
Karst phenomena are dispersed in areas quite choppy in accordance with
intermittent spread themselves karstuyushihsya rocks that separated nekarstuyuschimisya
rocks, this is the specificity of zoning karst. There are several types of karst. If soluble
rocks go directly to the surface of the earth, it is the bare karst, where rain and melt
water containing large amounts of carbon dioxide, act on limestone as a weak acid.
On the surface of mountain ranges formed recesses of different sizes - troughs,
sinkholes and depressions. Advanced water cracks turn into рonor, cylindrical or
slit-like channels that lead the water from the ground surface to the depth of the array.
Karst is characterized by matted. that on the surface karst rocks developed soil. Typical for
bare karst caverns fields are missing, but all other forms of karst development is very good,
as the soil that produce large amounts of biogenic carbon dioxide activates karst processes.
Covered кarst is characterized by karst rocks covered with insoluble
(sandstone) or impermeable rocks. Karst processes developed here first hidden
in the depths of the array, appearing on the surface in the form of craters flops,
and on the sides of valleys - in the form of entrance to the labyrinth of caves.
Karst can be plain and mountain. Karst plains formed at the same level of ground
water, the effect of which leads to the appearance of horizontal cavities. First,
the cavity expands, then their roof falls and caves formed in place river valley. In
the mountainous karst, where the thickness of the layers of rock has a large size,
and the effect of water in different directions, the most frequent vertical cavity.
In the totality of the natural processes in the development of karst, except chemical dissolution,
which plays a leading role include other geological processes are closely interrelated: erosion,
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suffusion, weathering, disintegration of rocks, the redistribution of rock pressure, cracking,
flaking, subsidence, caving, water-borne sediments dissolved substances and debris, and
other processes [1].
First of all, karst is directly involved in the formation of the relief lead to the formation of karst sinkholes, depressions, polev, karst outliers karst erosion of meadows and
ravines, karst ledges etc. In fractured karst rocks emerging to the surface, flowing rain and
melted snow water to form recesses in the form of a variety of holes, grooves, separated by
ridges and ledges. These forms, which are not already form micro- and meso we observed
at mid-mountain terrain Pasture Range and areas cuesta relief Rocky Range in Borzoy, Hal
Kela penalties.
Sinkholes. Most often, in terms of sinkholes have a circle and an oval, irregular
shape. By sinkholes typically include depression, with saucer and conical. Sizes range from
typical funnels 1m to 200 meters in diameter. Their depth varies from 0.5 to 30 m. Sinkholes
we observed on the northern slopes of the Andean mountain range and рeshhoy mountains.
Karst outcrops. In karst areas, along with the negative shapes are convex and
education in the form of various ledges and hills, which can often be observed in the
mountainous part of our Republic in Guchum-Calais, Guhoy pool r.Chanty-Argun and
r.Osuhi.
Karst gutters and ditches have a length of several tens or even hundreds of meters
with a width of typically 2-4 m and a depth of 4-5 m. They are closed at the ends and mostly
confined to the tectonic fissures disclosed as a result of unloading on steep slopes, as well
as cracks “board rebuff.” Karst pits can be observed on the southern slopes of the ridge and
Pasture on the northern slopes of the Rocky Mountains. Sometimes karst pits develop and
covered karst areas, such as in the vicinity of the lake Kazenoy-Am.
Sheds and niches - are widespread in mountain areas, particularly in places where the rocky ridge is cut by deep river valleys of the rivers Geghi, ChantArgun and Sharo-Argun rivers and Pastbishny Ridge Khulkhulau, Aksai, Bass.
In the formation of niches play a significant role percolating water through fractures. Coordinates their activities leads to the expansion of cracks, thus afflict lumps of rocks and
formed a niche [1].
Caves. Such forms of karst formed as a result of the dissolution, dilutes
and efferent activity of karst waters with significant roles underground collapses.
Natural bridges and arches. Growth occurs through an underground channel codes caverns
collapses under gravity. If this channel is not deep from the earth’s surface, the ceiling could
collapse and at some cave site will be opened. So there is a window. Further collapse leads to
the appearance of new windows. Arch caves gradually destroyed, and the surviving portions
remain in the form of a bridge. Narrow bridges are called arches. So, between the rivers and
Geghi Osuhi us were described karst bridge, tunnel 8 m long, 13 m wide and 10 m high.
Karst, promotes “conservation” erosion-denudation surface alignment. Flattening of the
steep slopes in areas of limestone karst is very slow. This is due to the lack of concentrated
surface runoff due to atmospheric water karst development and weak chemical weathering
on steep slopes.
Significant role in the formation of karst topography plays by varying the intensity
of erosion processes. It is well known that the development of karst areas characterized by
weak erosional dissection. Here, erosion reduced as a consequence of the rapid infiltration
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of precipitation and inflyuatsii into the bowels of the karst massifs.
On Banduk ridge folded upper cretaceous limestones, sinkholes and depressions
occur mainly on slopes with a slope of about 10-15 degrees, and more, while it is almost
flat surface they are usually absent. In the area of debris Yalharoy basin Ahki Chu folded
carbonate rocks of the Lower Cretaceous and Upper Jurassic several small sinkholes.
Between the rivers Geghi-Shalazhi are dozens of sinkholes and depressions. Most of them
are located on slopes of 15 to 20 degrees.
Very interesting from the point of view of the question under consideration
is the area between the rivers Yaryk-Su and Benoy-Iasi. This area is composed
of Lower Cretaceous limestone and karst strongly. Most sinkholes timed to the
apical portion of the watershed slopes spaces. Funnels are usually characterized
by small sizes: widths range from 3 to 15 meters, and depth - from 1 to 4 meters.
Thus, the active development of the karst formation of sinkholes and depressions occurs at
rather large angles of inclination of the earth’s surface. So often observed more widespread
sinkholes on weakly sloping ground is not yet evidence of a more intense here karst
development in comparison with the steep slopes. At appears that the intensity of karst
development depends primarily on the specific geological and geomorphological conditions
and factors, and the angles determined only karst morphology [1,2].
In some areas of karst development leads to the formation of new types of soils
and is associated primarily with the change of soil moisture. Sears influence of karst in the
area between the headwaters of Benoy-Iasi and Yaryk-Su was the reason that prevails here
meadow-steppe soils, is like a spot in the mountain belt development brownsoil forest soils.
The presence of sinkholes leads to increased soil erosion, and in consequence of this
reduced value of agricultural land. Humus horizon has the most power at the bottom of craters
on the slopes of craters humus horizon decreases depending on the steepness of the slope, as
well as from the time of formation of craters, lithology coating thickness, especially climate.
Karst processes lead to significant changes in land cover and the transformations that it
may lead to differences between the model. Karst has a significant impact on the vegetation.
Some environmental factors on karst areas are often in sharp contrast with zone that gives
rise to no characteristic zones of plant communities and increase in overall diversity of
vegetation. When passing through the forest cover of precipitation involved in the nutrition
of karst water, enriched with organic acids, resins, essential oils. The root system, producing
hydrogen ions, creating an acidic environment, and the infiltration of water, passing the
zone, increase their aggressiveness. [3].
Diverse human activities like construction of hydraulic structures,
railways and roads, active, purposeful influence on its natural systems requires
the consideration of this factor in the analysis of modern karst processes in
the territory of the Chechen Republic and especially in predicting the latter.
Thus, if the origin and development of karst related to the basic conditions of its formation,
the speed, features and character have a close relationship with the physical and geographical
factors, which vary in space and time. Profound impact zonal components of the landscape
and geographical factors leads to the express speed geographical zoning of karst development
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Summary: The article is devoted to the analysis of the concept ‘media criticism’.
It gives an idea of a new, specific area of media activities in recent years that is gaining
popularity and of interest not only for professionals but also for the public. The objective is
the theoretical essence of the media criticism as a phenomenon of the modern journalism
through the study and understanding of journalistic creativity of the Ukrainian critics of the
media and foreign experience.
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The great importance of the media in modern society is combined with the relative immaturity of the domestic media criticism. While the literary, musical, theater critic
and film criticism have long been established as a generally recognized areas of journalistic
creativity, Ukrainian media criticism, considered as a phenomenon of journalism, is under
self-determination and formation nowadays. Criticism of the media as a phenomenon of
journalism deserves close study, taking into account national and international experience
in this field.
The aim is to determine the characteristics of media criticism as the field of modern
journalism, to develop a scientific definition of journalistic criticism of the media based on
the study of its subject, the subject-object characteristics, properties and functions as well as
view media criticism development as a new kind of journalism abroad and in Ukraine
In Anglophone lіterature the term «media criticism» is used to refer to: 1) scientific
analysis of the media (in fact, a segment of journalism and mass communication studies); 2)
journalistic criticism of media content and perspective of the media in society.
According to the definition by Russian journalist A. Korochenskyi, one of the first
researchers of media criticism in the former Soviet Union, considers media criticism to be ‘a
special branch of journalism, designed to assist the public in understanding the new realities
and trends in media activities. It is also a peculiar way of reflection, self-modern print and
electronic media, and a social mirror, whose mission is to reflect “the brilliance and poverty”
of the media, that appeared in the market environment”.
Media criticism is the journalistic criticism of the media, the industry of modern
journalism, the essence of which is:
– The evaluation and criticism of creative and production activities creators of media products;
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы
Ступаченко Ірина Володимирівна
студентка ІІ курсу магістратури Дніпропетровського
національного університету ім. О. Гончара
РОЛЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГОЛОВКІВ
У СТРУКТУРІ ПОЛІКОДОВОГО ТЕКСТУ ОБКЛАДИНКИ

Ключові слова: обкладинка, періодичні видання, полікодовий текст, заголовки, рецепція.
Keywords: cover, periodicals, policode text, headlines, reader’s perception.
Виходячи з положення, що полікодовий текст є особливим лінгвовізуальним
феноменом і порівнюючи обкладинку з іншими видами гетерогенних текстів, ми можемо висунути припущення, що обкладинка друкованих ЗМІ є полікодовим текстом.
Порівнюючи обкладинку з рекламним повідомленням, можемо сказати, що читач так
само спершу звертає увагу на ілюстрації, потім читає заголовки, а далі – весь інший
текст [5]. В залежності від типу сприйняття реципієнт спершу «чіпляється» зором за
графічний матеріал або за заголовковий комплекс.
Оскільки обкладинка водночас реалізує всі свої функції, серед яких є і рекламна, то ілюстрації мають бути емоційно насиченими і тематично виразними. Серед ілюстративного матеріалу обкладинки можуть використовуватися не лише фотографії та фоторепродукції, а й малюнки, виконані у різних техніках для створення
різноманітних ефектів (гротеску, гіперболізації тощо). При цьому обкладинки можуть володіти фірмовим стилем, як, наприклад, обкладинки «The New Yorker».
У полікодовій структурі обкладинки можуть переважати різні елементи: текст,
зображення, текст як коментар до зображення, зображення як ілюстрація до тексту, або
можуть встановлюватись незалежні відношення, за яких текст і зображення формують контекст, динамічну ситуацію. Комбінування різних семіотичних кодів надає ряд
переваг: окрім ілюстрування ідеї, зображення викликає емоційну реакцію та дозволяє
швидко налаштовувати реципієнта на певний тип сприйняття повідомлення, викликає
довіру і позитивне ставлення за рахунок отриманого враження від візуалізації ідеї.
Полікодовий текст обкладинки дає можливість інтерпретатору залучати до
аналізу змісту і зв’язків відомі йому культурні смисли, задані у вербальній і невербальній формі. Так само в інтерпретатора можуть виникати конотативні і денотативні значення.
В дизайні обкладинки має значення й оформлення заголовкової частини,
і розмірні елементи видання, і кольорове та шрифтове оформлення, але найбільша увага, на нашу думку, приділяється заголовкам чи анонсам та ілюстративному
матеріалові. Саме вони здатні найбільше привернути увагу читачів та вплинути на
сприйняття всього номеру. Далі ми розглянемо заголовки як одну з основних частин
полікодового тексту обкладинки.
Заголовки чи анонси коротко інформують читача про зміст певного матеріалу, про значення, характер і важливість подій, а також повідомляють позицію автора
та редакторського колективу. Дослідники наголошують на подвійній природі заго-
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ловка: це і самостійний елемент, і ланка, що поєднується з текстом повідомлення.
Заголовок є постійним елементом газети і виконує декілька функцій. По-перше, це
номінативно-інформаційна функція. Вона полягає в тому, що аудиторії повідомляється про певний факт шляхом виділення головної думки (ідеї) автора стосовно певної проблеми. По-друге, існує рекламно-експресивна функція заголовка, яка полягає
у необхідності зацікавити читача прочитати повний матеріал. О. Тертичний характеризує сукупність цих функцій для різних типів видань наступним чином. Для ділової преси важливо точно передати головну проблему та ідею, тому що інформація
ділового видання не призначена для відпочинку, і аудиторії важливо швидко ознайомитись з характером матеріалу. У суспільно-політичній пресі заголовок повинен і
передати смисл повідомлення, і привернути увагу аудиторії, тому що аудиторія таких
видань неоднорідна і важливо використовувати всі засоби впливу для її зацікавлення. «Жовта преса» основною функцією визначає рекламну, адже для привернення
якнайширшої аудиторії необхідно створювати інтригуючи висловлювання. Про важливість функцій заголовків може свідчити навіть виникнення посади заголовкового
редактора. Так, наприклад, Д. Толкачов, займав таку посаду у російському журналі
«Профіль»: до кожного тексту він мав вигадати не менше 50 заголовків і підзаголовків, а серед принципів створення вдалих заголовків називав ємність, співзвучність
та гумор як фактори привернення уваги читачів. Також дослідники виокремлюють
графічно-видільну функцію, яка реалізується не мовними засобами, а шрифтовими
та графічними. Так, виокремлення заголовка серед іншого тексту активізує увагу читача, примушуючи його звертатись до найбільш яскравих заголовків на шпальті газет
чи обкладинках журналів. У зв’язку з основним корпусом тексту заголовок виконує
оціночно-експресивну функцію, кристалізуючи певну авторську ідею, та інтегративну функцію, що дозволяє розглядати заголовок і текст як єдиний зв’язний комплекс.
Підзаголовки виконують і композиційну (архітектонічну) функцію, об’єднуючи текст
згідно із задумом автора.
На думку В. Іванова призначення газетного заголовка полягає [6, с. 109]:
• у зацікавленні читача;
• у стислому і виразному донесенні головної ідеї публікації (повідомленні
основного змісту);
• у приверненні уваги до газетного матеріалу, тобто у спонуканні до прочитання тексту.
• Вдалий газетний заголовок повинен [6, с. 109-110]:
• виражати єдність форми і змісту матеріалу;
• забезпечувати актуальність і конкретність публікації;
• передавати ставлення автора і редакції до описуваних подій, процесів,
явищ;
• бути самобутнім та оригінальним;
• наголошувати на публіцистичній гостроті і експресивності, виразності почуттів і думок;
• бути структурно завершеним і інтонаційно виразним;
• підкреслювати значення повідомлюваного факту і активно впливати на
читача;
• мати доречне графічне оформлення.
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Заголовок може бути «простим», «ускладненим» та становити «заголовковий
комплекс» [8]. «Простий» заголовок, як правило, містить одне речення і виражає завершену думку, зосереджуючись на одному аспекті проблеми. «Ускладнений» заголовок формується із декількох самостійних логічно завершених частин, які становлять
завершену думку, твердження або питання, важливі для розуміння суті матеріалу.
«Заголовковий комплекс» складається не лише з основного заголовку, а й підзаголовків, які розкривають один із аспектів проблеми. «Заголовковий комплекс» характерний для більш складних матеріалів.
Заголовки також можуть виступати у різних формах. Наприклад, у формі
чіткого гасла, узагальнюючого висновку, стисло викладеного факту, влучного висловлювання тощо. Заголовки можуть підкреслювати емоційний вплив на аудиторію,
що особливо характерно для бульварної преси, і бути інтригуючими, скандальними,
інтимними, карколомними, страшними. У заголовкові можуть використовуватись
всі відомі лексичні і синтаксичні засоби виразності, наприклад, переносні значення слів, емоційно-забарвлена лексика, синоніми та антоніми, прислів’я і приказки,
різноманітні назви, розмовні елементи. Широко використовуються еліптичні фігури,
риторичні запитання і т. ін.
Заголовок може об’єднувати декілька тематично пов’язаних матеріалів або
поєднувати умовно самостійні частини однієї статті. Також він може попереджати
про членування тексту на певні елементи, які можуть мати власні підзаголовки.
В залежності від кількості елементів основного тексту, які відбивають заголовки, їх поділяють на односпрямовані і комплексні [32, с. 7-14]. До односпрямованих заголовків належать такі, що:
• виражають тему тексту шляхом повідомлення факту, розповіді про героя
або про подію і т. ін.;
• актуалізують аналітичну оцінку ситуації, підготовлюючи читача до сприйняття ідейного смислу;
• актуалізують одну із тез, яка далі розгортає тему тексту;
• є ілюстраціями до тез або до загального фону мети повідомлення;
• ілюструють оціночний фон усього тексту, підкреслюючи додатковий конотативний смисл.
Комплексні заголовки співвідносяться одночасно з декількома елементами
структури тексту. Вони більш інформативні й ускладнені. Наприклад, можуть одночасно актуалізувати тему та аналітичну оцінку ситуації. Комплексні заголовки часто
мають у своєму складі сполучники «або», «чи», користуються багатозначністю слів,
створюючи підтексти, які стають зрозумілими уже при ретроспективному сприйнятті повідомлення.
Розглядають заголовки і з точки зору інформативності. Так, виокремлюють:
• заголовки, що повністю інформують про той чи інший елемент тексту і
є зрозумілими до ознайомлення з основним текстом (повноінформативні
заголовки);
• заголовки, які є знаками смислового елементу і лише сигналізують про
нього (пунктирні заголовки);
• заголовки, які інформують про вербально невиражений смисл – підтекст;
• заголовки, які можна повністю зрозуміти тільки ретроспективно.
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До заголовка можна повертатись увесь час, протягом знайомства з текстом. Це
може свідомо виражатись у текстові за рахунок лексичних повторів, або приховано – за
допомогою семантичних повторів, тобто повторів значень. Повтори можуть бути як
одноразовими, так і багаторазовими: у всьому тексті або на початку та в кінці.
При співвідношенні з текстом заголовок може зберігати єдине значення (одноплановий заголовок) або набувати нового значення чи їх відтінків (двоплановий
заголовок). У двопланових заголовках його первинний зміст може набувати переносного смислу і закріплювати нове контекстуальне значення. Такі заголовки спонукають читача повертатися та перечитувати заголовки і текст, звертаючи увагу на
найбільш важливі деталі змісту. Такі заголовки частіше за все однослівні, тому текст в
результаті відіграє роль експресивного контексту, який формує метафоричний смисл
матеріалу. Цей імпліцитний смисл можна зрозуміти лише за допомогою застосування певних зусиль та знань. Іншим видом двопланового заголовка є такий, що містить у собі переносне значення, а в тексті виражає пряме. Також може виражатись
співвідношення двох прямих значень за допомогою гри слів. Для правильного розуміння двопланових заголовків необхідно ознайомитись із контекстом повідомлення
і після прочитання знову повернутись до заголовка, намагаючись осмислити його
раціонально, а не емоційно. Одноплановий заголовок може трансформувати своє
значення у тексті. По-перше, контекст може будуватись таким чином, щоб розкрити
або конкретизувати значення заголовка. У такому випадку заголовок збагачується
індивідуальними значеннями тексту. По-друге, заголовок може набувати додаткових
смислів при збереженні або втраті деяких інших семантичних елементів, тобто ставати багатозначним. Так, слова чи словосполучення, що використовуються, можуть
набувати оціночного значення, можуть збагачуватись додатковими асоціативними
смислами або можуть набувати значень, протилежних мовним (слово в тексті трансформується у протилежне своєму значенню, що підкреслює іронічний, сатиричний
характер повідомлення), можуть втрачати деякі семантичні елементи.
Важливо звернути увагу на стилістичні ефекти обманутого та посиленого
очікування в системі «заголовок-текст» [7, с. 46-58]. Стилістичний ефект обманутого
очікування виникає у разі порушення неперервності викладу, тобто у випадку появи мовленнєвого елементу малої передбачуваності. Таким чином порушується неперервність сприйняття тексту, що створює перешкоди для всього сприйняття. Читацьке «очікування», яке, наприклад, виникає при прочитанні заголовка або анонса,
не підтверджується наступним текстом, що викликає емоціональну реакцію реципієнта. Таким чином, ефект обманутого очікування може створюватись навмисно
для отримання посиленої реакції реципієнта. Наприклад, заголовок може містити
вираз, який сприймається у прямому значенні, а з тексту читачеві стає зрозуміло,
що первинна змістова модель, подана у заголовку, спростовується, а заголовок набуває іншого значення (наприклад, заголовок «Відчиніть!» набуває нового емоційнозабарвленого смислу боротьби проти байдужості). Ефект обманутого очікування
може виникати і на мовному рівні, коли автор «грає» із заголовком для отримання
іншого смислу. В такому разі слова із заголовка у тексті набувають метафоричного
значення (наприклад,слово «зима» у заголовку «Після довгої зими» набуває у тексті
на прямого значення, а значення «зими відчуження»). Також цей ефект може виникати при двозначності заголовку або при обігруванні фразеологізму чи афоризму.
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Ефект посиленого очікування виникає, коли заголовок привертає увагу читача, спонукаючи його прочитати весь текст. Якщо реципієнт не може сформулювати
прогноз на зміст тексту після ознайомлення із заголовком, то в нього підвищується
інтерес до тексту, читач прагне відповісти на поставлені питання, відгадати загадки,
його сприйняття стає більш емоційним. Ефект посиленого очікування ґрунтується
як на змістових, так і на мовних засобах, за допомогою яких моделюються аномальні
ситуація у заголовкові. Такі ситуації можуть використовуватись за допомогою психолінгвістичніх, соціолінгвістичних і мовних засобів.
Таким чином, при читанні заголовка виникає ефект посиленого очікування,
який зберігається до моменту в тексті, де пояснюється заголовок, тобто для повного
розуміння заголовку необхідно співвіднести його з відповідним контекстом. До знайомства з моментом пояснення заголовка у читача зберігається психологічно аномальна ситуація, далі вона змінюється іншим нормальним прогнозом. Читач розуміє,
що його сподівання були обмануті, тому поряд з ефектом посиленого очікування виникає й ефект обманутого очікування.
Але не всі мовні засоби використовуються належним чином у заголовкові. Іноді замість запланованих емоційних ефектів у читача виникає відчуття розгубленості, пов’язане з тим, що він не може пояснити зв’язок між текстом заголовка і
контекстом статті. Така ситуація може виникати при використанні неточних слів чи
словосполучень у заголовкові; при співвіднесені заголовка лише з частиною тексту;
при двозначності заголовка, якщо дуже складно встановити його істинне значення;
при протиріччі заголовка текстові або невідповідності змісту; при протиріччі оціночного характеру в заголовкові і в тексті; при використанні заширокого заголовка
і штампів.
Безумовно, характер заголовка залежить від жанру. Для інформаційних заміток властиві лаконічність та ясність, вони можуть містити опорні факти, цифри
тощо. Заголовки інтерв’ю часто представляють собою цитату з відповіді. Для репортажів, нарисів, фейлетонів характерні образні, оригінальні, дотепні заголовки. Але
ускладнені підтекстами заголовки недоречно використовувати, наприклад, у ділових
виданнях.
Робота над заголовками завжди є творчим процесом, оскільки важливим є
не лише передача змісту, а й емоційне наповнення. Заголовок не повинен містити
штампів або двозначностей, повторів, скорочень. Шрифтове оформлення заголовка в свою чергу повинне якнайкраще виявляти його зміст, підкреслювати головне.
Оформлення заголовка повинне відповідати значенню статті, до якої він належить.
Так, на сприйняття впливає і розмір шрифту, і багаторядкове розміщення (силует),
і розбивки в середині заголовка. Шрифтове виконання не має ускладнювати сприйняття заголовка. Заголовок повинен привертати увагу читача, бути оригінальним,
становити єдине ціле текстової складової й оформлення. У ньому повинні відображатись культурні реалії потенційних реципієнтів, що дозволить їм ідентифікувати
себе як аудиторію цього видання.
Отже, для аналізу вербальних компонентів обкладинки доречно використовувати теорію полікодового тексту, так як поєднання заголовків та ілюстративного
матеріалу утворюють єдиний комплекс із різними ступенями залежності один від
одного. Зокрема від змісту, смислу, якості заголовків залежить читацьке сприйняття.
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Для оцінки якості заголовків необхідно звертати увагу на їх характер, повноту виконання функцій, можливі ефекти при читацькому сприйнятті. При детальному розгляді цих факторів можливо передбачити читацьку рецепцію, рівень досягнення комунікативної мети. Заголовкові та ілюстративні матеріали на обкладинці взаємопов’язані,
тому для їх повної інтерпретації варто розглядати їх разом у контексті теми номера та
ідейно-змістового наповнення матеріалу, до якого вони належать
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АУДИТОРНІ ЗАПИТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ
У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ
В даній статті розглянуті проблеми вибору глядацької аудиторії передач соціальної проблематики. Проаналізовані статистичні дані рейтингового показника
телепроекта «Про життя». У статті виявлені особливості жанра соціального токшоу та визначені поняття соціальний проект та соціальна проблема.
Ключові слова: соціальна проблема, соціальний проект, рейтинг, аудиторія.
В данной статье рассмотрены проблемы выбора зрительской аудиторией
передач социальной проблематики. Проанализированы статистические данные рейтингового показателя ителепроекта «О жизни». В статье выявлены особенности
жанра социального ток-шоу и определены понятия социальный проект и социальная
проблема.
Ключевые слова: социальная проблема, социальный проект, рейтинг,
аудитория.
This article considers the problem of choosing the audience transmission of social
issues. Analyzed statistical data of a rating of teleproject «About life». In the article the features
of the genre of social talk shows and the concepts of social project and a social problem.
Keywords: social problem, a social project, rating, audience.
Зараз на телебаченні з’являється велика кількість різних проектів. Виробники
медійних продуктів намагаються заполонити ефір розважальними, пізнавальними
програмами, теледебатами, художніми фільмами.
Однак, зауважимо, що серед цієї маси проектів різноманітної тематичної
направленості мало уваги приділяється програмам, які, перш за все, орієнтовані на
соціально-корисні цілі, а не на розважальні. Хоча соціальні проекти в наш час надзвичайно затребувані серед глядачів. Про це свідчать високі рейтинги таких передач
та їх трансляція у прайм-тайм. Прикладом подібної телепередачі є проект телеканалу
Інтер «Про життя». Тому вважається доцільним аналіз даного проекту для визначення аудиторних запитів соціальної проблематики.
Об’єкт дослідження: соціальний телепроект «Про життя»
Предмет дослідження: втілення соціальної проблематики в передачі «Про життя»
У якості мети пропонується визначення факторів, що впливають на затребуваність аудиторією телепередач, в яких розглядається соціальна проблематика.
Дослідженням соціально-корисних медіа займалися Р. Бауер та Е. Броулі.
Зокрема Бауер сформулював досить скептичні висновки про вплив засобів комунікацій взагалі та низького рівня зацікавленості у висвітлені соціальних питань зокрема. А дослідник Едвард Броулі вказав на головну помилку медіа та організацій
соціальної сфери, яку визначив як зайве переконання всіх в тому, що інформація
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формує прямий вплив на споживачів соціальних знань. Броулі посилався на дослідження Г. Мендельсона та К. Еткіна, які акцентували увагу на численних факторах,
що мають прийматись в розрахунок при формуванні ефективних соціальних медіа
продуктів [6, c. 79].
Наше ж дослідження торкається аудиторних запитів соціальних медіа продуктів.
Для початку звернемось до визначення понять соціальний проект та соціальна проблема. Соціальний проект – сконструйоване ініціатором проекту нововведення, метою якого є створення, модернізація або підтримання в зміненому середовищі
матеріальної чи духовної цінності, яке має просторово-часові та ресурсні кордони і
вплив якого на людей вважається позитивним за своїм соціальним значенням.
Соціальні проблеми, суспільні проблеми – питання та ситуації, які, прямо
чи опосередковано впливають на людину і, з точки зору всього або значної кількості
членів спільноти, є досить серйозними проблемами, що вимагають колективних зусиль по їх подоланню [2, c. 33].
Виходячи з вище названих понять, можемо зазначити, що передача «Про
життя» є соціальним проектом, в якому вирішуються соціальні проблеми. Адже
вплив цієї передачі на людей вважається позитивним за своїм соціальним значенням,
а проблеми, які вирішуються в кожному ефірі «Про життя» є надзвичайно серйозними
та вимагають спільних зусиль по їх подоланню. Медійний продукт представляє
суспільні та державні інтереси і направлений на досягнення благодійних цілей.
Особливо яскраво цей соціальний проект реалізується в форматі ток-шоу,
характерними особливостями якого є: наявність експертів, компетентних людей, які
гарно орієнтуються в тій чи іншій проблемі, мають в суспільстві певний статус та
авторитет; активна участь у дискусії аудиторії, яка знаходиться в залі; запрошені герої,
прості люди з народу, проблема яких є суспільно важливою. Власне, цю проблему
в студії і намагаються вирішити з допомогою експертів та аудиторії, яка в даному
випадку вже не простий пасивний споглядач [4, c. 59].
Аналізуючи статистичні дані компанії GfK-Ukraine, яка визначала рейтинг
програми за аудиторією 18+ та 18-54 роки в містах з населенням більше 50тис., можемо спостерігати наступну картину: в перший же день виходу в ефір продукт привернув увагу значної частини аудиторії та лідирував у слоті показу. Рейтинг програми
склав 4,3%, частка – 18,9% (аудиторія 18+, вся Україна).
Другий кращий результат спостерігався в серпні. Програма «Про життя!»
(телеканал «Інтер») зібрала рекордну частку з моменту старту проекту за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+) – 14,3%. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) передача мала
другий найкращий результат – 19,4%. Програма лідирувала у своєму слоті, зібравши
більше аудиторії, аніж продукти на інших каналах. Загалом, «Інтер» лідирував з добовою часткою 16,2% / 12%.
Слід зауважити, що популярність проекту не обмежується лише високими
рейтингами. Глядачі ведуть активну дискусію на офіційному сайті «Про життя»
та групах передачі в соціальних мережах. В межах Інтернет простору споживачі
програмного продукту висловлюють свої думки с приводу того чи іншого випуску
передачі, діляться своїми проблемами, хтось просить допомоги, хтось критикує,
хтось хвалить, але ніхто не залишається байдужим.
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Телеглядачі самі є замовниками програмного продукту. І на фоні активного
зростання кількості соціальних проблем, у людей виникає потреба обговорювати
гострі нагальні питання. Один факт того, що про ту чи іншу проблему заговорили
вже заспокоює аудиторію. Адже, керуючись логікою, обговорення проблеми повинно
приводити до її вирішення.
До найбільш гострих соціальних проблем в наш час прийнято відносити:
• Шкідливі звички
• Бандитизм
• Бідність
• Безхатьки
• Безробіття
• Інвалідність
• Злочинність
• Злочинність неповнолітніх
• Проституція
• Проблема престарілих
• Ситуація в армії
• Самогубство
• Соціальна нерівність
• Насильство над неповнолітніми
• Поширення ВІЛ-інфекції та інших захворювань [7]
І кожна з цих проблем була висвітлена в одному з випусків «Про життя», які
моніторилися з травня по грудень 2012 року. Всього вийшло 150 випусків. Наприклад:
Шкідливі звички – про цю проблему йшлося у випуску від 14 грудня 2012 року
під назвою «Дело: Табак»
Злочинність – про цю проблему йшлося у випуску від 25 грудня 2012 року
під назвою «Мать за чудовище», в якому мати захищала свого сина, звинуваченого у
вбивстві сусіда.
Тож, як ми бачимо, одним з механізмів залучення аудитороної уваги, яку
використовує телебачення, і зокрема проект «Про життя», є привертання уваги до
певних проблем. Тільки та проблема, яка висвітлена телебаченням, стає надбанням
суспільної уваги. Телебачення виступає основним «проблемізатором» суспільства.
Крім всього вищесказаного, аудиторні запити соціальної проблематики у
телепроекті «Про життя» втілюються за допомогою психології самих телеглядачів.
Аудиторія передачі бажає бачити на екрані таких самих простих людей, у яких також
є проблеми і, в більшості випадків, ці проблеми серйозніші, ніж у глядача. І у пересічного українця, частіше за все, виникає думка: «Добре, що це сталося не зі мною.
Мої проблеми, порівняно з проблемами героя «Про життя» не такі вже й серйозні».
Глядачі щиро співпереживають героям проекту. Адже у форматі передачі «Про життя» простежується формула, яку придумав і успішно втілив у життя засновник американського журналу «Тайм» Генрі Люс. Ця формула звучить так: «глядач (читач) повинен пропустити журналістський матеріал через своє серце» [6, c. 48].
Важливим є й той факт, що телеглядач бере участь в обговоренні та вирішенні важливих соціальних проблем, що допомагає людині відчувати себе суспільно
важливою особистістю, з думкою якої рахуються.
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Не останню роль в визначенні аудиторних запитів соціальної проблематики
грає особа ведучого. Це повинна бути людина успішна, яка має певний авторитет в
суспільстві. В телепроекті «Про життя» такою людиною є Андрій Іванович Пальчевський.
Тож в ході дослідження ми визначили фактори, що впливають на затребуваність аудиторією телепередач, в яких розглядається соціальна проблематика. І зазначили, що це активне зростання кількості соціальних проблем; особливості психології
телеглядачів; можливість телеглядача брати участь в обговоренні та вирішенні важливих соціальних проблем і, нарешті, популярність ведучого.
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SEKCJA 8. ART (ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ)
ПОД- СЕКЦИЯ 2. Изобразительное искусство.

Ерошкин В. Ф.
Профессор, Омский государственный институт сервиса

К ВОПРОСУ О ДЕКОРАТИВНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Ключевые слова: декоративность, выразительность, орнаментика, изобразительное искусство.
Keywords: decorative, expressiveness, ornament, art.
Декоративность в изобразительном искусстве как объект исследования вызывает определённый интерес, поскольку сам термин «декоративность» в теории искусств
недостаточно разработан и понимается скорее всего интуитивно, чем научно аргументировано. В связи с этим возникает необходимость определить и выделить главное, что
характеризует декоративность того или иного изобразительного произведения.
Термин «декоративность» происходит от латинского «dekor» и переводится
как красота, изящество, нарядность, а с французского – как «украшаю». Краткий словарь иностранных слов трактует декоративность как совокупность художественных
свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-организующую
роль изобразительного искусства, выражающихся в композиционно-пластическом и
колористическом строе произведения. Особенно ярко это проявляется в декоративноприкладном искусстве, где украшение, нарядность служат наиболее важной формой
выражения содержания и художественной образности, однако в той или иной мере
декоративность присуща и другим видам пространственных и пространственновременных искусств.
Исходный генетический смысл декоративность приобретает в орнаментике.
Именно здесь предметная форма постепенно трансформируется в символ, а он в свою
очередь – в декоративный мотив. Второй смысл декоративность получает в результате
синтеза искусств, связи с окружающей предметно-пространственной средой через отношение частей и целого. Украшающий узор (или изображение), видоизменяясь по форме, пронизывается идеей украшаемого предмета, что придаёт последнему наибольшую
привлекательность, выразительность и цельность. Так, узор или рисунок, украшающие
ткань, вазу или ворота мечети, видоизменяются, сочетаясь с целым, укладываются в
границы предмета, соответствуют его пропорциям, членениям, ритму и назначению,
в результате чего приобретают свою гармонию, особый композиционно-пластический
строй, стилизованный характер [1].
Изящно выполненный предмет и сам может выполнять декоративную функцию и, соответственно, строиться как украшение по отношению к другому целому, например, к архитектуре или природному окружению. В этом случае предмет становится
декоративным через показ своих внешних связей, которые одновременно касаются его
собственных структурных характеристик.
Таким образом, можно утверждать, что в структурном отношении декоративность выступает в двух качествах:
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• как внутренняя декоративность, органически присущая конструкции,
композиции, форме;
• как внешняя декоративность (декор) – дополнительное украшение, «вторичный свет красоты» (Леон Баттиста Альберти).
Зачастую эти качества совмещаются в одном объекте.
Художественные приёмы и средства, обусловливающие декоративность произведений искусства, довольно разнообразны и специфичны для каждого вида искусств. Немаловажную роль в создании эффекта декоративности произведений играет выразительность природной фактуры материалов, особенности их пластической
формы, композиционная организация линейных ритмов, пластических объёмов и
тональных пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура мазка
и другое (Е. С. Лыкова, К. А. Макаров).
Прежде всего декоративность является одним из главных художественных
средств произведений декоративно-прикладного искусства. Она присуща ряду отраслей творчества, создающим художественные изделия главным образом для быта,
таким как, одежда, ткани, художественное стекло, украшения и др. В единстве художественной и утилитарной функций изделий, во взаимопроникновении формы и
декора, изобразительных и тектонических свойств проявляется синтетический характер декоративно-прикладного искусства.
Не маловажную роль играет декоративность в произведениях монументальнодекоративного искусства, в частности, таких как скульптура, настенная (монументальная) живопись, мозаика, сграффито и др., вступающим во взаимосвязь с архитектурой
и образующим художественный ансамбль. В этом случае декоративность часто играет
подчинённую роль и выступает в органичном единстве с идейно-художественным содержанием и образным строем произведения или художественного комплекса [2].
Если говорить о скульптуре, то здесь декоративность необходимо рассматривать как особую форму выражения красоты, прекрасного, приобретённую через отношения части и целого, а проще сказать, через связь с окружающей средой, не натуральную, а условную форму. Так К. А. Макаров, анализируя выразительность условных
форм, считает, что декоративно мыслящий художник, идёт не только от «нутра» задуманного произведения, но и от широкого поэтического восприятия окружающей среды, то есть видит в своей скульптуре не только изобразительный образ, но и предмет
для среды [4]. В. И. Мухина непосредственного связывала декоративность с понятием
условности. В своём докладе «Образ и тема в декоративной скульптуре» она говорила,
что эта условность рождается из желания усилить впечатления реальности [4].
Декоративность проявляется и в некоторых произведениях станковой живописи. В этом случае имеется в виду декоративность цвета, которая может иметь
очень большой диапазон применения – от незначительного форсирования цвета в
станковых по своему характеру решениях, где сохраняется полноценная трактовка
пространства, до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться на нескольких пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды. Станковая живопись, как и монументальная, могут иметь общие черты
декоративности, такие как стилизация – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приёмов, упрощения или деформации рисунка и формы,
цвета и объёма [3].

82

Nauka dzisiaj. Oferty.   

Что касается станковой или печатной графики, можно привести мнение Ю.
Я. Герчука, который говорит, что для эстампа важнейшим качеством является декоративность, то есть – способность воздействовать на настроение зрителя сразу и непосредственно – цветом, ритмом, линией, минуя повествование и не создавая иллюзорного пространства [5].
Чувство декоративности свойственно многим великим мастерам прошлого. Оно
позволяло художнику с особой силой передать народное понимание прекрасного, восхищение человека перед красотой реального мира. Декоративность – это прежде всего
образная передача идеи и смысла произведения через обобщение цвета и определённое
построение колорита, это сила звучания цвета, его напряжённость и чистота. Это и специфическая способность создавать на полотне «зримую музыку», которая выражала бы
всегда определённые эмоции и, восхищая зрителей, вызывала бы у них любовь к жизни,
ощущение радости бытия. Именно такого рода высокая форма декоративности присуща
произведениям Андрея Рублёва и Дионисия, Тициана, А. А. Иванова и В. И. Сурикова, М.
В. Нестерова и К. А. Коровина и других выдающихся живописцев (В. М. Костин).
Сегодня в искусствоведческих кругах различно трактуется понимание декоративности. Некоторые авторы, рассматривая декоративность, связывают это понятие с
необходимой стороной реалистического искусства, другие декоративность рассматривают как путь художественного обобщения, который выражается в абстрактных формах. Однако, необходимо отметить наличие и общих точек зрения, которые заключаются
в следующем: декоративность синтезирует свойства, усиливающие художественновыразительные качества и художественно-образное решение работ. Специалистами
выделяются следующие средства декоративности: плоскостность изображения, стилизация форм, тяготение к простоте построения основных линий и пятен, яркость, повышенная звучность цвета, утрирование натурального цвета в выразительных целях,
использование необычных цветовых сочетаний, ритмическое расположение деталей
произведения [1]. Указываются также и качества декоративности, способствующие
решению более яркого выразительного художественного образа, – поэтичность, метафоричность, монументальность, а так же композиционно-пластический и колористический строй, выступающие как определённые формы выражения красоты.
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СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ
В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНИХ УПОДОБАНЬ
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У кожного мистецтва є своя специфічна мова, яку неможливо адекватно перекласти на мову іншого виду мистецтва (закон моноканальності мистецтва). Знання
мови певного виду мистецтва наближає до реципієнта його художні образи. Отже,
адекватне сприйняття і осмислення художніх образів мистецьких творів можливе
тільки через розуміння засобів створення художнього образу, способів, матеріалів,
технології, мови виду мистецтва.
Знання художньої мови певного виду мистецтва, зокрема музичного, є одним з елементів готовності суб’єкта до художнього сприйняття. З іншого боку, вивчення масового досвіду художнього виховання у закладах освіти свідчить про недостатнє урахування цього моменту в організації позашкільної роботи з музичного
мистецтва.
За цього, однією з умов підвищення ефективності формування естетичних
уподобань учнівської молоді у галузі музичного мистецтва має стати теоретична
база: знання про виразні засоби музики – мелодію, лад, гармонію, ритм, темп, динаміку, тембр; про форми і жанри музичного мистецтва.
З урахуванням вищезазначеного, необхідним чинником виступає:
по-перше, проведення аналогій між виражальними засобами різних видів
мистецтв: музики, образотворчого мистецтва, літератури тощо; зіставлення творчості художників, поетів, композиторів з метою порівняння їх окремих творів.
по-друге, необхідним завданням є формування в учнівської молоді здатності
до адекватного сприйняття художніх образів творів музичного мистецтва.
Згідно цього, дотримуємося точки зору вчених, які пов’язують виховний
ефект зустрічі учнів з мистецтвом перш за все із формуванням та розвитком естетичної спрямованості особистості [3].
Така думка грунтується на концепції психологів про головну роль спрямованості особистості у загальній структурі духовного світу людини. Отже, сприйняття
мистецтва є одним із факторів, які впливають на формування уподобань, світогляду,
інтересів [1].
Зважуючи на те, що механізм сприйняття досліджувався в експеримен
тальних і теоретичних працях багатьох науковців, на наш погляд, треба звернутися
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до педагогічного аспекту цієї проблеми: з’ясувати, що саме і яким чином сприймається молоддю у музичному мистецтві, виявити умови, які допоможуть зробити сприйняття найбільш адекватним, повніше осягти з різних сторін художній образ музичних творів та отримати художньо-естетичну насолоду.
Дослідниками відмічається, що “активне, цілісне, системне сприйняття на
вищому щаблі – це сприйняття твору у всьому багатстві його змісту і форми” [1; 278].
За цього, художнє сприйняття обумовлює здатність особистості відчувати і виявляти красу художніх творів (форма, колір, звук тощо), розрізняти прекрасне і потворне, трагічне і комічне та ін., бачити ідейно-емоційне багатство художнього образу,
сприймати його, відзиватися емоційно.
Повноцінне сприйняття надає учнівській молоді відчуття насолоди, задоволення чи незадоволення, радощів, захоплення тощо, адже основою повноцінного
художнього сприйняття є розвинутий емоційний світ особистості. Необхідну умову
в його розвиткові становить завдання з формування здатності молоді до адекватного
сприйняття художніх образів творів мистецтва.
Музичне сприйняття розглядається і як активна діяльність суб’єкта, що
спрямована на вирішення певного завдання – створення образу, котрий адекватний
явищу, яке сприймається.
У структурі такої діяльності результати перцептивних та інтелектуальних
актів знаходяться у взаємодії. Почуттєве відображення, як важливий щабель сприйняття, пов’язане із пізнанням об’єктивних характеристик музичного явища, і виступає у ролі своєрідного носія уявлень людини про твір, який сприймається, та знань
про нього.
Усвідомлене сприйняття, що є результатом не тільки почуттєвого пізнання,
але й осмислення твору, визначається вченими, як розуміння музики.
Таким чином, якщо сприйняття музики є одним із видів художньопізнавальної діяльності, то розуміння музики і, зокрема, музичного твору “виступає
найважливішим компонентом музичного сприйняття” [2, 199].
Дійсно, музичне сприйняття постає як процес, що має, по-перше, складну
структуру, а, по-друге, – декілька рівнів вияву. Так, музичне сприйняття, як і будь-яка
діяльність, включає в себе пізнання, оцінку, відтворення і спілкування, і, разом з тим,
поділяється ще на декілька стадій.
Попередньою є виникнення інтересу до музичного твору, що має слухатися, і
установки на його сприйняття. Провідними стадіями виступають: 1) слухання як фізичний і фізіологічний процес; 2) розуміння і переживання музики; 3) інтерпретація
і оцінка музики [4].
На наш погляд, поділ музичного сприйняття на декілька стадій слід вважати
досить умовним, адже не завжди вищеозначені стадії слідують одна за одною, а подекуди і накладаються.
Проте, значну роль вони відіграють у процесі розуміння і переживання музичного твору, що включає в себе не тільки спілкування, але і розумове відтворення
його матеріальної форми та пізнання змісту.
Розуміння є складним видом аналітико-синтетичної діяльності, що містить
виділення основних елементів матеріалу та об’єднання їх у ціле. Вибірковість виступає формою активності розуміння і фіксує увагу на окремих опорних вежах: своєрід-
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ності суб’єктивного смислу твору, його індивідуальній особливості, які обов’язково
порівнюються з об’єктивно даним явищем мистецтва.
Зазначимо, що в процесі розуміння твору музичного мистецтва, яке грунтується на осмисленні матеріалу, встановленні зв’язків між окремими елементами
тексту, аналізу інформації з позицій власного досвіду, можливо, виділити дві ступені:
аналіз формально-змістовної структури твору і його інтерпретацію [3].
Хоча розділ двох ступенів теж досить умовний, у той же час, це перш за все
логічні, а не хронологічні етапи розуміння. Так, суб’єктивність тлумачень твору “не
заперечує наявності спільних моментів у системі сприйняття музики” [ 3, 265].
Слід занотувати, що музичний твір може бути по-різному інтерпретований
різними людьми. Це свідчить про багатозначність як музики, так і певного іншого
виду мистецтва, про роль індивідуальності слухача, який сприймає музику.
З іншого боку, деякі спільні риси у загальній сукупності інтерпретацій музичного твору пояснюються спільністю самого об’єкту, а також наявністю спільних
психологічних властивостей і закономірностей, що характеризують всіх людей. Значну роль відіграють і соціальні фактори, які впливають на особистість.
Соціальна зумовленість слухацької інтерпретації виходить з того, що особистість завжди є включеною у суспільні відносини та соціальну комунікацію. Так,
якщо сприйняття музики проходить в оточенні інших людей (концерт, спектакль
тощо), це певним чином впливає на молодь через своє ставлення до музики.
Саме такі соціальні фактори – від того, якому соціально-культурному середовищу належить учень, до безпосередньої обстановки сприйняття – впливають на
естетичну оцінку ним музичного твору [5].
Отже, в цьому виявляються і загальні закономірності формування естетичних уподобань, смаків, інтересів, індивідуальних емоційно-ціннісних орієнтацій
учнів, які залежать від соціальних умов (вплив моди, реклами, засобів масової інформації, референтної групи тощо).
На думку психологів, адекватність сприйняття є важливою тому, що сприйняття як один із каналів, через котрий у свідомість людини надходить інформація про
художній об’єкт, виконує, крім інших своїх, пізнавальну і оцінну (ціннісну) функції
[1]. Таким чином, виявляється наступна диспозиція: чим адекватніше сприйняття,
тим точніше буде формуватися у молоді об’єктивне знання про художній об’єкт (музичний твір) та емоційно-ціннісне ставлення до нього.
Значимість адекватності сприйняття художнього образу зумовлюється ще
й тим, що сприйняття є суб’єктивним процесом, і кожна особистість сприймає художній (музичний) образ по-своєму. Рівень художнього сприйняття особистості залежить від рівня її інформованості та здатності бачення художнього образу (розвинутий емоційний світ).
За цього, в акті музичного сприйняття виражальні засоби музики перетворюються в емоційні, і важливого значення набувають ритм, тембр, темп, динаміка тощо.
Виражальні засоби музики також використовуються і для створення настрою, а за допомогою його – інтелектуального змісту, що викликає певні асоціації
(ритм у “Болеро” М.Равеля; basso ostinato в органних творах Й.С.Баха; темброві, ритмічні, фактурні знахідки у творах Е.Саті, Д.Мійо, А.Онеггера, Ф.Пуленка; колористична палітра К.Дебюсі, К.Сен-Санса тощо).
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Таким чином, сприйняття музики постає як спіральний процес руху від
осягнення форми музичного твору до осягнення, за допомогою форми, змісту художніх образів. Осягненню форми музичних творів сприяє знання учнівською молоддю
структурних особливостей музичного мистецтва, його мови, і в той же час, інтелектуальний аспект художніх образів музики значно збагачується і стає наближеним
до особистості через розвинутий емоційний світ за допомогою виразності музичної
форми і змісту.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория и история культуры.
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ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ ЯК ВТІЛЕННЯ СИНТЕЗУ ТРАДИЦІЙ
КУЛЬТУР БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ЄВРОПИ:
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Хотинська фортеця — не тільки важлива історична, але й значна культурна
пам’ятка українського народу. Нерозривно пов’язана з історичними подіями в Україні,
вона багато в чому визначила хід історії всієї Європи. Зазнавши впливу багатьох
культур, фортеця стала прикладом органічного поєднання архітектурних стилів та
об’єктом для оспівування у творах літератури, зображення у графіці та живопису.
Поступові зміни у розмірах, архітектурних формах та використаних
будівельних матеріалах відбувались під впливом історичних подій, які мали місце
на цих давніх землях. Спочатку у VІІІ ст., за твердженням відомого дослідника С.
Комарницього, одночасно із слов’янським поселенням існувала дерев’яна фортеця як
життєво необхідна оборонна споруда [1]. Впродовж 13-ти століть історія Хотинської
фортеці — це відображення історії України від Київської Русі до сьогодення. Нині, у
ХХІ ст., ми знаємо могутню кам’яну Хотинську фортецю з унікальним орнаментом
на її стінах вже як відомий історико-архітектурний заповідник, історичний символ,
архітектурну і культурну пам’ятку та туристичний об’єкт.
Доцільним для розуміння простору, середовища Хотинської фортеці, є погляд на неї крізь призму тих подій, що відбувалися з нею та адміністративною територією, на якій вона розміщена, а також подій, що давали поштовх до змін у її
сприйнятті та в змінах її архітектури та планування. Розглядаючи перелік історичних обставин, які на нашу думку визначили появу, сформували феномен Хотинської
фортеці, варто наголосити, що з позицій семіотики щодо контексту, цей перелік не
може бути вичерпним. Проте і неповний, частковий контекст може бути виразником
цілого [2]. Геополітичний фактор у найбільшій мірі вплинув на умови формування
фортифікаційних споруд Західної України та Хотинської фортеці зокрема. Адже ця
територія була та є на стику територіальних, економічних і політичних інтересів багатьох держав, постійний активний бар’єр на шляху іноземних військ до Європи та
в Україну. Саме тому, на відміну від замків і фортець Європи, Хотинська фортеця не
мала змоги трансформуватись у палацову, урочисту будівлю, стати символом влади,
стабільності. Вона лишала на своєму тілі сліди мінливості військових успіхів та адаптацій до чергових змін.
Поки Хотинська фортеця лишалась стратегічним військовим об'єктом до
кінця ХІХ ст., потреби, які мали задовольнятися її архітектурним простором мали
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сталий характер: захист, утримання кордонів, адміністративне управління та забезпечення потреб захисників. Можливості та засоби, якими задовольнялись потреби
були змінними. Більш динамічно змінювались архітектурні форми, які забезпечували адміністративне управління та потреби захисників у зв’язку з переходом фортеці до інших власників. Тут рушійною силою змін була адаптація простору до людей
різних культур: мала місце зміна функцій приміщень, перебудова та створення нових
архітектурних будівель. Так, Хотинський замок ззовні сприймається як будівля романського стилю, в той час як будинки, розташовані всередині, мають здебільшого
ознаки готики.
Для ефективного захисту необхідною умовою є постійна відповідність сучасному рівню розвитку фортифікаційного мистецтва, озброєння. Така відповідність
забезпечувалась змінами архітектурних форм фортеці та новобудовами.
Одним з факторів активного розвитку Хотинської фортеці є її розміщення
на перетині торгових шляхів. Захист, який надавався Хотинською фортецею, сприяв
торгівлі і міжнародному культурному обміну, розвитку ремесел, про що свідчать численні археологічні знахідки, серед яких монети багатьох держав різних періодів.
Свідченням високого духовного та культурного розвитку Хотинщини у XV
ст. є створення Рукописного Хотинського Євангеліє, яке зберігається у Публічній бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна в Санкт-Петербурзі. Для задоволення духовних потреб Хотинського гарнізону в замку була побудована церква з великим білокам’яним
різним перспективним порталом. В османський період свого існування вона була
пристосована для потреб мусульман та перетворена на мечеть шляхом добудови мінарету. Від нього зараз лишилась тільки основа, що є нагадуванням про складний
шлях цієї пам’ятки та релігійні війни: боротьбу християнства та мусульманства за панування на цих землях. Османи звели Нову фортецю навколо Хотинського замку та
будували інші будівлі на її території, зокрема мечеті, бані. Проте брак культурної та
релігійної толерантності Російської імперії, яка прийшла на зміну Османській, призвів до руйнувань турецької забудови.
Численні знахідки предметів матеріальної культури під час розкопок різних
культурних шарів поступово доповнюють, конкретизують знання щодо фортеці як
архітектурного комплексу та культурного осередку.
Перебування Хотина у складі різних держав створило умови для виявлення
тут різних культурних впливів не тільки безпосередньо на фортецю, а й розповсюдження їх у культурі повсякденного життя загалом. Так, наприклад, Л. Михайлина та
С. Пивоваров, спираючись на писемні джерела та археологічні матеріали, стверджують, що “Хотин тривалий час був законодавцем моди на східні напої в Україні. Очевидно, значна частина населення краю, а можливо й більш широких територій, познайомилася з кавою, шербетом і чаєм саме через посередництво турецьких військ,
розташованих в Хотинській фортеці та місті” [3, 71].
Хотинська фортеця завжди була символом військової доблесті, тому військові події, що відбувалися біля її стін, стали об’єктом досліджень багатьох істориків
різних країн, а також джерелом натхнення для авторів літературних творів різних
форм та народної творчості. Залежно від сторони, яку займав автор та періоду історії,
фортеця у творах мистецтва уособлювала як перемоги, так і поразки. Наприклад, у
фольклорній творчості періоду османського панування цей образ мав дискусійний
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характер, він частіше носив негативний відтінок для місцевого неосманського населення [4, 112].
Неабиякий інтерес викликала Хотинська фортеця як реальний об’єкт та
як художній образ у творах образотворчого мистецтва та картографії. Зображення Хотинської фортеці, наприклад, включалося до робіт польських авторів у жанрі
портрету як пейзажне тло, зокрема у портретах Яна Кароля Ходкевича. Звичайно,
переважна більшість художніх творів відноситься до батального жанру у живописі
та графіці та зображає сюжети Хотинських битв 1621-го та 1673-го років. Цікавим є
використання образу Хотинської фортеці на картушах карт — зображення не завжди
відповідало реальним архітектурним формам фортеці, а було саме образом, який намалювала авторська уява.
Хотинська фортеця є унікальною пам’яткою. Вона не тільки свідок численних
історичних подій. В ній синтезовано різні культурні й мистецькі впливи, вона сама є
джерелом для створення культурних цінностей, тому потребує збереження, подальшого дослідження, більш широкого інформаційного висвітлення в Україні та у світі.
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ПОД- СЕКЦИЯ 8. Прикладное искусство.
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ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС
У КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ
Стаття присвячена малодослідженій проблемі у вітчизняній науці, пов’язаній
з функціонуванням традиційних народних мистецтв, а саме Петриківського декоративного розпису. Аналізується історичний розвиток Петриківського розпису.
Ключеві слова: «мальовка», майстер, розпис, умільці, традиції, династії, художня промисловість.
Статья посвящена малоизученной проблеме в отечественной науке, связанной с функционированием традиционных народных искусств, а именно Петриковской декоративной росписи. Анализируется историческое развитие Петриковской
росписи.
Ключевые слова: «мальовка», мастер, роспись, умельцы, традиции, династии художественная промышленность.
The article is devoted to the little-studied problem in domestic science, associated with
the functioning of the traditional folk arts, namely Decorative painting. Analyzes the historical
development of Petrykivka painting.
Klychev words: malovka, master, painting, handyman, traditions, dynasty, the art
industry.
Про традиційне народне мистецтво загалом та його різні галузі, види і різновиди зокрема існує значний корпус наукових досліджень. Так, про мистецтво вишивання писали Л. Кравчук («Вишивка, нариси історії українського декоративноприкладного мистецтва» 1969.),
М. Новицкая («Золотая вышивка Киевской
Руси» 1972.), Т. Кара-Васильєва («Полтавська народна вишивка» 1993.), («Українська
вишивка» 1993.), («Шедеври церковного шитва. ХІІ – ХХ століття» 2000.) та ін. Вишивання в усіх його різновидах – як поширений вид народної творчості – ретельно проаналізувала Р. Захарчук-Чугай («Українська народна вишивка. Західні області
УРСР» 1988) та ін., Є. Причепій («Вишивка східного поділля» 2009.) та ін. Подібно
виглядає справа і щодо такого різновиду народного мистецтва, як домашнє ткацтво.
Його досліджували С. Колос («Українська тканина» 1928.), Н. Лєбєдєва («Прядение и ткачество» 1956.), С. Сидорович («Художня тканина західних областей УРСР»
1979), А. Карась («Історія Кролівецького ткацтва» 2013.). Багатовікові історичні та
технологічні традиції українського килимарства вивчали: Д. Щербаківський («Український килим» 1927.), С. Таранущенко («Килими, історія українського мистецтва»
1968.), А. Жук («Український радянський килим» 1973), Я. Запаско («Українське
народне килимарство» 1973.), Т. Кара-Васильєва («Український килим» 1997.), О.
Данченко («Народні майстри» 1982.) та ін. Деревообробку на Україні досліджували: М. Селівачов («Нові тенденції і проблеми деревообробного промислу, художні
промисли: теорія і практика» 1985), Є. Антонович, Р.Захарчук-Чугай, М. Станкевич

94

Nauka dzisiaj. Oferty.   

«Декоративно-прикладне мистецтво» 1992), Е. Шевченко («Народна деревообробка в Україні» 1997), М. Селівачов («Юрій Шкрібляк і його внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва», 2002). Гончарство і кераміку досліджували: А.
Арциховский, («Введение в археологію» 1947), А. Августиник, («Керамика» 1957); П.
Будников, («Технология керамики и огнеупоров» 1962); У. Кинджери («Введение в
кераміку» 1967); Н. Воронов («Искусство, рожденное огнем.» 1973), О. Голубец («Декоративна кераміка в сучасному архитектурно-простроровому средовищі (по матеріалах мистецтва декоративної кераміки України 60-х початку 80-х років ХХ століття»
1984) О. Голубець («Львівська кераміка» 1991), В. Петрашенко («Слов’янська кераміка VIII-IX ст. правобережжя Середнього Подніпров’я» 1992), О. Пошивайло («Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна» 1993.), В. Качкан («Жива
Глина: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного» 1994), Ю. Лащук («Покутська
кераміка» 1998), І. Пошивайло («Феноменологія гончарства: семіотико-етнологічні
аспекти» 2000), В. Міщанин («Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ-ХХ століття» 2006). Мистецтво декоративного розпису досліджували: Велігоцька Н. І. Біляхи життя і творчості Марії
Приймаченко Народна творчість та етнографія. 1938, № 6. Б. Бутнік-Сіверський («Пілагея Глущенко» 1977), Я. Яценко, В. Соловьев («Петриківський розпис» 1982), В.
Свенціцька, В. Откович («Українське народне малярство ХІІІ-ХХ ст.» 1991) Т. Голяк
(«Таемниця майстерності» 1999), Л.Білякова («Чарівність петриківського розпиву»
2000), Т. Кара-Васильева, З. Чегусова («Декоративне мистецтво України ХХ століття.
У пошуках «великого стилю» 2005), Про мистецтво Фарфору-фаянсу писали: БутнікСіверський Б. «Український Радянський сувенір», Кара-Васильєва Т. «Творці дивосвіту», Школьна О. «Київський художній фарфор ХХ століття». Видання та публікації про гутне скло здійснили: Ф. Петрякова («Українське гутне
скло» 1975), Й. Ящишин, Т. Жеплинський, С.Дяківський («Технологія скла у
трьох частинах: Ч.ІІ. Технологія скляної маси» Навчальний підручник» 2004). Також
були дослідженні та захищені кандидатські дисертації за темами художніх промислів
України: Г. Івашків («Декор традиційної української кераміки XVIII – першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості» 2004), В.
Дутка («Килим Північної Буковини ХХ ст.: традиції та новаторство» 2007), О. Дяків
(«Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ-ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни)» 2007), О. Луковська («Художнє ткацтво Львова другої половини ХХ століття (художні особливості, традиції та новації)» 2007), В.
Андріяшко («Київська школа художнього текстилю ХХ століття. (Джерела, Розвиток,
Перспективи» 2009), А. Радченко («Дерев’яний та металевий декор у міській архітектурі Гуцульщини і Покуття наприкінці ХІХ, у першій третині ХХ ст. (генезис, типологія, стилістика» 2009), Л.Семчук («Вишивка в народному одязі Українських Карпат
ХХ століття (художні особливості)» 2009).
У цих та інших публікаціях даної тематики йдеться про зміст, особливості образної структури, про майстерність умільців, про традиції, зокрема й родині,
тощо. Але мало хто з-поміж авторів, – навіть тих, у назвах праць котрих міститься
термін «промисел», – звертає увагу саме на виробничий, промисловий аспект народної творчості, хоча згадані, як і інші, не названі тут, традиційні народні мистецтва
здавна називаються художніми промислами.
Цим і зумовлений вибір теми дис-
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Українська хата
(Декоративний розпис)
с. Петриківка

Сучасна будівля м. Дніпропетрівськ
(Петриківський розпис)

ертаційного дослідження: художні промисли України.
Мета ж даної статті – висвітлити обставини виникнення та відстежити історичну еволюцію унікального українського художнього промислу, відомого як Петриківський розпис .
цей різновид українського народного мистецтва бере початок з настінного
малювання, споконвіку характерного для українців. Природний для людей потяг до
прекрасного в українців знайшов свій вияв у прагненні до оздоблення та на різні
способи прикрашування житла. На поліссі та в гірських краях це було різьблення по
дереву, у степових та лісостепових місцевостях – розмальовування вибілених стін як
зсередини, так і знадвору.
У названих та у багатьох не згаданих тут місцинах упродовж багатьох століть
усталився особливий характер орнаментальних мотивів, образи яких було навіяно
щедрою українською природою і, мабуть, ще щедрішою фантазією народних майстрів. Відтак вироблялись типові візерунки та відповідні технічні засоби їх нанесення на придатні для цього поверхні хатнього інтер’єру (зокрема печі, комину) та речей

Піч в стародавній сільській хаті.
с. Петриківка.
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хатнього вжитку. З часом улюблені візерунки стали наносити й на інші, придатні для
цього поверхні, зокрема паперові .
Так, певно, сталося свого часу і в селі, назва якого прислужилася для титульного означення цього своєрідного народного мистецтва. Перші писемні відомості
про село, яке мало назву Петрівка, знаходимо в документі ХVІІІ століття. Це – датоване 20 лютого 1772 року клопотання перед Митрополитом Київським про відкриття
церкви від імені Кошового отамана запорозьких козаків Петра Калнишевського та
військових старшин [4]. В Петрівку були переміщенні селяни з села Курилівка, землі
яких періодично зазнавали шкоди від повені. Ініціатором цього переселення також
був Петро Калнишевський [4]. У 1772 році село перейменували на Слободу Петриківка. 16 червня 1775 року за наказом імператриці Катерини ІІ Запорізька Січ, була
зруйнована, а пристарілого Калнишевського (йому минав 86-й рік) заслано до Соловецького монастиря і кинуто до ями, де він пробув до смерті, але до останніх днів
залишався не зламним запорізьким козаком [4]. Після знищення Запорізької Січі
селян було покріпачено (1775 р.), відтак у житті петриківчан сталося багато змін, але,
на щастя, це не спричинило втрати схильності до малювання [4].
З часом Петриківка завдяки вигідному географічному розташуванню та винахідливій вдачі селян стало великим торговельним центром. Щорічно тут відбувались великі ярмарки, які відіграли значну роль у розвитку галузей господарської
діяльності, домашнього виробництва, ремісництва. Поступово в Петриківці визріла група малярів, які досягли високого рівня майстерності, розписуючи не тільки
інтер’єри хат, а й речі хатнього вжитку (скрині, музичні інструменти тощо). Петриківський розпис набуває дедалі більшої популярності і на початок ХХ століття село
стає одним із центрів народного промислу в Україні, про що засвідчують експонати
Дніпропетровського історичного музею етнографії (копії з настінного петриківського малювання датовані 1913 роком )[3].
Існування цих експонатів, як і самого музею, завдячує життєвому подвигу
Засновник Дніпропетровського музею історик, фольклорист, етнограф Дмитра Івановича Яворницького ( 06.11.1855- 05.08.1940). Саме він вперше виявив науковий інтерес до роботи петриківських майстрів, особисто приїздив до них з папером і фарбами, замовляв малюнки, уважно вивчав техніку та технологію унікального мистецтва.
Згодом (1911 – 1913 р.р.) Яворницький залучає до цієї справи своїх співробітників,
зокрема молоду художницю Євгенію Костянтинівну Евенбах, яка продовжує збирати
зразки настінних розписів, власноруч копіюючи найоригінальніші з них.[4].
Наприкінці XIX – початку XX ст., Петриківка стає відомим осередком своєрідного художнього промислу: виготовлення «мальовок» — яскравих малюнків на
тонкому папері. Фарби виготовляли власним методом. Спочатку це робилося шляхом виділення з рослин соку потрібного кольору, Для міцності до нього додавали
вміст курячих яєць. Оскільки ці фарби були не дуже стійкими, через що малюнки
потребували відновлення двічі на рік, майстри поступово вдалися до застосування
олійних фарб, а потім – уже з середини ХХ ст. – до акрилових та керамічних [4].
Малюнки Петриківського розпису наносили за допомогою пензлика з болотного оситнягу, розфарбовували пензлями («кошачками»), які майстрині виробляли
самі з вовни домашньої кішки, яку вистригали на черевці тварини, волос найменш
жорсткий, тому придатний до виготовлення пензликів.
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В 1924 році Петриківку відвідує мистецтвознавець – історик Євгенія Берченко, з 1924 по 1928 роки, вона замальовує, збирає та аналізує рисунки печей, малювання українських хат та господарських будівель при них. в книзі «Настінне малювання
(Дніпропетровщини)» вона зазначає: «Що 1912-13 р. у Петриківці, як і по інших селах, було розмальовано в хаті стіни; але тепер (1926, 27, 28 р.) розмальовування на
самім ґрунті трапляється тільки в ряди-годи, десь на долішніх частинах стін, де його
мало помітно. А головне малювання дають на папері. Паперові прямокутники більші
або менші за розміром, розмальовують мотивом рослинної гілки і ними обліплюють
поверхню комина. Смуги паперові – ширші й вужчі – розмальовують безкінечним
рослинним орнаментом і ними обліплюють карнизи, колонки, комини, сволоки. Помальовані паперові рушники вішають над вікнами. У Петриківці цілі родини працювали коло цього малювання і багато відвозили його на сусідню врожайну Полтавщину, де обмінювали на борошно. Отже, у великому селі Петриківці (25000 мешканців),
з його жвавими базарами й волелюбним річним ярмарком, настінне малювання, що
було тут 15 років тому, тепер остаточно поступилося місцем для ще приступнішої
форми – малювання на папері, що його може мати кожен, хто забажає» [1 с.44].
На початку XX століття Петриківський розпис збагачує свою палітру:
з’являлися нові поєднання кольорів, удосконалювалася техніка, тоді ж з’явилась категорія живописців, які стали працювати на замовлення.
Під час Голодомору у 1932–1933 роках, петриківський розпис як промисел
занепав би, якби не місцевий вчитель Олександр Федорович Статива (1898-1966).
Завдяки його старанням у Петриківці відкрилася сільська школа декоративного малювання [4]. Олександр Статива за освітою був художник в 1931 році закінчив Миргородське художнє училище. Потім працював у школі Петриківського району і до
1935 року зібрав понад 300 малюнків. Статива надіслав до державного музею народного мистецтва сто зразків. При Київському державному музеї українського народного мистецтва, відкрилися експериментальні майстерні, у яких працювали народні
майстри і художники-професіонали [4].
У 1936 році в Києві організувалася Республіканська виставка народного мистецтва на якій були показані твори художників із Петриківки, про них дізналася вся
Україна, прийшло і офіційне визнання. За участь у виставці Ірина Пилипенко та Ганна Ісаєва одержали дипломи I ступеня, а Надія Білокінь і Тетяна Пата повернулися
додому із званням Майстра народного мистецтва України. Про них належить повідати детальніше.
Тетяна Якимівни Пати (1884 – 1976 р.) народилась у сім’ї безземельного
селянина-бідняка Якима Мартиненка. Всі його діти з малечку поневірялися по наймах. А чотирнадцятирічна Тетяна почала заробляти собі на хліб малюванням, ходила «квітчати» комини до свят або весіль, розписувала скрині та віялки, що їх робили
на продаж односельчани. Водночас вона почала малювати яєчною темперою на папері квіти та ягоди. Вищезгадана науковець Евенбах, якій дуже сподобались малюнки Тетяни Якимівни, стала радити їй переїхати до Петербурга, але майстриня відмовилася. Продовжуючи працювати у рідному селі, вона створила свою, неповторну
в’язь петриківського орнаменту. У 1936 році вона стала викладачем Петриківської
школи декоративного малюнка. В 1937 році Т. Пата разом Н. Білокінь та І. Павленко
розписувала український павільйон на Всесоюзній сільськогосподарській виставці,
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у 1939 р. на запрошення Інституту художньої промисловості розписувала московський магазин «кустарних» виробів [4] .
Надія Оврамівна Білокінь (1893 – 1981р.) виросла у незаможній родині, де
було п’ятеро дітей. За пензля взялася рано, дванадцятирічною допомагала матері
прикрашати хату «мальовками». У 1907-у році почала виконувати декоративні роботи. Після цього, за спогадами Надії Оврамівни, мати і почала носити Надіїні роботи
на базар, де їх швидко розкуповували.
У середині 1920-х років малювання перетворилось у Петриківці на масовий
промисел і набуло ознак «домашньої промисловості». Майстриня пригадує, що нароблювала дуже багато різноманітних і різнобарвних «мальовок» (за зиму тисячі), які
«мішками виносили на продаж) і з великим успіхом збували їх на базарі.
Видатним майстром Петриківського розпису та ученик Тетяни Пати був Федір Савович Панко (1924 – 2007 р.). Народився у Петриківці у звичайній сільській
родині. У 1938 – закінчив семирічну школу. З 1938 – 1941 року навчався у Петриківській художній школі, з 1943 – 45 примусово працював у Німеччині, з 1946-55 р. Федір
Савович працював землевпорядником, але ніколи не покидав малювальної справи, і
в ці роки створював декоративне панно. З 1955 року залишив роботу землевпорядника і став працювати за фахом – художником при Петриківському Будинку культури, з
1958 – майстер петриківського розпису у Центрі народного мистецтва «Петриківка»
та викладач у художній школі. У 1970 – організував цех розвитку при Художньому
фонді УРСР. За 60 років творчої діяльності брав участь у багатьох виставках майже у
100 країнах світу. Зробив 20 персональних виставок [6 с.6].
Після революційних подій, на початку 20-хх років, радянська влада інтенсифікує створення колективних форм організації праці у всіх сферах виробництва,
зокрема й художнього. По всій Україні масово створювалися промислові артілі.
З’явилася вона і в Петриківці.
В серпні 1926 року в селі Петриківка засновується артіль вишивальниць
„Вільна селянка” яка об’єднувала жінок які вишивали сорочки, блузи, наволочки.
Свого приміщення артіль не мала тому майстрині працювали вдома. У 1939 році ро-
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Н. Білокінь з роботами.

боти вишивальниць були відзначені в м. Москва на Виставці Досягнення Народного
Господарства СРСР. Артіль працювала до самої Великої Вітчизняної війни. В травні 1944 року артіль відновлює свою роботу і надалі виконують вироби з вишивкою.
Бригадиром артілі була Марія Тихонівна Тимошенко-Чорнуська.
У повоєнний час (початку 1948 року) правління артілі вирішує звернутись до
органів державної влади з проханням відкрити виробництво виробів з петриківського розпису. В архівах фабрики збереглися рішення правління артілі «Вільна селянка»
від 25 Березня 1948 року (Протокол №1 загальних зборів від 25 03. 1948 року) та за
1956 рік (Протокол звітних зборів артілі від 20.06.1956 року) по цьому питанню [9].
Для організації цеху розпису в1957 році в колгоспі «Заповіт Ілліча» викупляється приміщення так званого «Хомчиного двору» з прилеглою територією.(Протокол № 3 звітних зборів артілі від 11.02.1957 року.) [9].
У вересні 1957 року на загальних зборах затверджуються заходи для організації цеху розпису (Протокол № 4 звітних зборів артілі від 06.09.1957 року) [9].
В травні 1958 року на посаду майстра з розпису призначається Федір Савович Панко який відряджається в Київ для вивчення технології підлакового розпису.
В цьому ж році освоюється технологія підлакового розпису на пресованих із тирси

Федір Панко зі своїми роботами.
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виробах. Першими художниками в цеху були Іван Завгородній, Євдокія Клюпа, Ганна
Данилейко, Марія Шишацька, Надія Шулик та інші — на кінець 1958 року всього —
16 чоловік.
05.01.1961 році проходить реорганізація артілі в державне підприємство і
з’являється нова назва: фабрика «Дружба» з цехом підлакового розпису та штатом
44 чоловіки. В 1964 році швейна артіль «Україна» смт. Царичанка Дніпропетровської
області приєднується до фабрики на правах структурного підрозділу.
До 1970 року головним художником фабрики був Федір Савович Панко він
створює в селищі міського типу Петриківка експериментальний цех петриківського
розпису при Дніпропетровському художньо-виробничому комбінаті Дніпропетровської організації Національної спілки художників України.
З 1971 року по 01.01.1988 рік творчий колектив фабрики очолює Соколенко
Василь Іванович при якому на підприємстві створюється музей розпису.
На зміну старшому поколінню до творчого колективу фабрики приходить
молодь: Самарська Галина Миколаївна, Глущенко Володимир Андрійович, Горбуля
Людмила Миколаївна, Кондратюк Надія Іванівна, подружжя Чернуських: Анатолій
Олексійович та Ніна Тихонівна, Пікуш Андрій Андрійович, Турчин Ніна Іванівна та
багато інших.
Чернуський Анатолій Олексійович приймає естафету у свого наставника і
стає головним художником фабрики у 1988 році.
В 1979 році закінчено будівництво окраси підпрємства — головного корпусу

Фабрика «Дружба» 70-ті роки ХХ століття. Майстри за роботою.
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Асортимент виробів які виготовлялись на фабриці «Дружба».

Декоративна таріль. 1976 р
В.Соколенко, Н. Щербина [2].

Півень. 1976 р. В. Глущенко [2].

Скринька, намисто, пудрениця. 1975 р.
В. Глущенко, Г. Самарська [2].

Декоративна таріль. 1976 р.
Г. Масюкевич [2].

цеху підлакового розпису, з художньою майстернею на 90 місць, творчою майстернею
для 10 майстрів, цехом підготовки виробництва, музеєм, побутовими приміщеннями
для працюючих.
01.01.1989 році фабрика «Дружба» змінює назву на «Петриківський розпис»
згідно з наказом № 147 (від 21.10.1988 року) Міністерства місцевої промисловості і
наказу № 20 (від 17.11.1988 року) ПТО «Українські народні промисли». Нова назва
збереглася до ліквідації підприємства в 2004 році.
15.10.1995 році директором призначається Зубко Микола Іванович, а головним художником стає Глущенко Володимир Андрійович, а потім Дрешпак Сергій
Миколайович, який пропрацював головним художником до ліквідації фабрики.
В 1994 році ПТО «Ураїнські народні промисли» виходить із складу Міністерства місцевої промисловості, проводить корпоратизацію і змінює назву на ВАТ
«УКРХУДОЖПРОМ».
В 1996 році проводиться приватизація фабрики в складі цільового майнового комплексу ВАТ «УКРХУДОЖПРОМ».
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З 04.07.2000 року, за рішенням правління ВАТ «Укрхудожпром», фабрику
очолює Васильківська Надія Борисівна.
Асортимент виробів фабрики складався з більш як 60 найменувань виробів з
підлаковим петриківським розписом: тарелі, шкатулки з пресованої деревини, вази,
писанки, довбанки, плакетки, декоративні набори для кухні з натуральної деревини,
а також швейних виробів: постільна білизна, товари для немовлят.
Продукція, яка вироблялась підриємством поставлялась не тільки по Україні, а й за кордон, зокрема в США, Канаду, Францію, Італію, Польшу.
Працівники підприємства брали участь на міжнародних виставках в Канаді,
Німеччині, Монголії, ВДНГ України і СРСР і багатьох інших.
Фабрика була офіційним постачальником сувенірних виробів на Олімпіаду
— 80. Для працівників підприємства було збудовано 16 — квартирний будинок, а також з долєвою участю з колгоспом «Заповіт Ілліча»- дитячий садок на 140 місць.
Підприємство мало всю виробничу інфраструктуру — котельню, водозабір,
очисні споруди. 16.04.2004 року фабрика «Петриківський розпис» оголошена банкрутом, а 20.02.2006 ліквідована, як суб’єкт виробничої діяльності.
В даний час розпорядником майна фабрики є ВАТ «УКРХУДОЖПРОМ» м.
Київ [9].
В альбомі «Художні промисли України» (1979 р.) зазначається, що фабрика
«Дружба» об’єднувала понад 80 майстрів розпису і випускала різноманітну продукцію серійного та унікального характеру Основний асортимент і форми виробів, який
виконувався з деревостружкової маси способом гарячого пресування були стійкі завдяки технічним особливостям виробництва: переважно це тарілки, пудрениці тощо.
Дещо різноманітніші вироби з дерева, випуск яких розпочато у 1975 році з ініціативи
художника Центрального Художнього Конструкторського Технічного Бюро (ЦХКТБ)
В. Виноградова та головного художника фабрики В. Соколенка – ложки, сільнички,
набори посуду для юшки, окремі предмети й набори кухонного начиння. На виставках фабрики також були представленні і розписи на папері. Петриківські майстри
також володіли різноманітними прийомами вільного і широкого письма пензлем, а
також дрібнішими і тоншими, що з’явились на ґрунті декорування виробів малих
форм. На виробництві часто застосовували оригінальний прийом розпису «перехідного мазка». Професійні майстри виконували малюнок без будь-яких попередніх начерків: спочатку розподіляли на поверхні, що декорується, головні за кольором і розмірами елементи задуманого візерунку, пізніше – додаткові. Закінчували малюнок
тонкими завершальними штрихами, які не рідко клали на широкі мазки, посилаючи
спрямованість іншого руху, організовуючи форму. В виробах композиція і масштаб
розпису завжди був підпорядкованим формам і розмірам виробу. У кожного майстра були свої улюблені прийоми побудови композиції і самого письма, свої мотиви,
орнаменти, поєднання кольорів, відтінків: Видатні майстри петриківського розпису:
Одні з них прийшли на фабрику по закінченні петриківської художньої школи, інші
навчилися розпису на уроках праці в загально освітній школі чи в студії при Будинку
піонерів, де перші вчителі у них були майстри промислу.
Провідне місце петриківський розпис завоював в художніх промислах і
промисловості (порцеляні, тканини), графіці та мистецтві оформлення. Майстри
фабрики «Дружба» зробили вагомий внесок у розвиток українського декоративно-
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Цехи колишнього виробництва ДП «Петриківський розпис» На даний час все обладнання
вивезено на металобрухт. Фото з сайту sobitie.com.ua.

прикладного мистецтва [2].
26 липня 2011 року на «5 каналі» українського телебачення вийшов репортаж
про знищення на Дніпропетровщині унікальної фабрики «Петриківського розпису»,
на якій упродовж півстоліття виготовляли розписані вручну сувеніри. Майстер, Тетяна Сердюк, показує дерев’яні заготовки, які вона ґрунтувала, шпаклювала і пресувала на станках, ледь стримуючи сльози Тетяна, дуже шкодує, згадуючи як віддала
виробництву більшість свого життя працювала і на пенсії, а в 2011 році виробництво
зупинилось, майже два роки за борги відімкнули світло, а ще через пів року з фабрики зняли охорону. Проте люди часом приходили на робочі місця сподівалися, ось, ось
запрацює. З часом люди побачили, що невідомі демонтують преси в цеху заготівок,
робітники кажуть уражені масштабами руйнувань».
Колишній пресувальник ДП «Петриківський розпис» Станіслав Маркіяненко, говорить, – «Фабрика зупинилась тільки із-за того, що було вимкнуто електроенергію, а сьогодні входячи в цей цех побачив вирізані кабелі і обесточене все
підприємство». За Радянських часів на фабриці працювало близько 500 чоловік. Петриківські сувеніри були візитівкою України і їх експортували по всьому світу. Десять років тому фабрику приватизували але люди кажуть останні кілько років діяв
цех з виготовлення сировини, ще 20 майстрів розписували тарілки вдома. Нині правоохоронці з’ясовують, хто саме демонтував обладнання. Про що свідчить начальник
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петриківського райвідділу міліції Олександр Гриценко: «на даний момент шукаємо
власників, тому що як нам відомо власники знаходяться в Києві, а хто, як, уточнюємо у кого на балансі, щоб з’ясувати суму збитків». Телефони власників у київському
офісі мовчать. Районна ж влада кажіть підприємство не працювало за профілем вже
десять років, а його продукція попиту не мала, про що говорить, Голова петриківської
районної адміністрації Володимир Муха: «Дане виробництво не працює за призначенням вже з 2001 року по 2008 рік, дане виробництво здавалось в оренду під виготовлення продукції не пов’язане з Петриківським розписом». Чиновники кажуть демонтаж фабрики не зашкодить традиціям Петриківського розпису адже біля двохсот
місцевих мешканців розмальовують тарілки у себе вдома також є центр народного
мистецтва в якому працює 400 майстрів[8].
У газеті «Урядовий кур’єр» (07.10.2012р.) під назвою «Останнє китайське попередження» надрукована промова голови правління центру народного мистецтва
«Петриківка» Андрія Пікуша, в якій він зазначав «На 1990-ті роки в Україні діяло приблизно 400 підприємств народних майстрів. – За радянських часів народних майстрів
ганьбили, називали спекулянтами. Те, що спонтанно історично існувало, спочатку
переслідували, а згодом почали заганяти у рамки державної власності. Так само вчинили і з артілями, які реорганізували у державні підприємства. Галузь була по різних
підприємствах. Коли створилося Державне Підприємство «Укрхудожпром», до нього
входило 30 підприємств, зокрема в селі Опішне на Полтавщині (художня кераміка), в
Решетилівці (вишивання, килимарство), у Косові на Івано-Франківщині. Мистецтво
заганяли на конвеєр, ішла штамповка і виникли проблеми із збереженням народного
мистецтва. На фабриці талановиті люди тупіли. Тому спілка художників створила так
званий Художній фонд. Творчим громадам дозволяли створювати власні підприємства, які належали спілці. А держава контролювала цю діяльність. Держава сказала:
не даємо нічого на розвиток, але даємо можливість заробити. Художній фонд сплачував тільки соціальні податки, а податків із прибутку не платили. Навантаження на
фонд заробітної плати було не великим – 4%. Це надавало можливість для кращої
оплати праці. А сьогодні у наших виробах 20% навантаження на фонд заробітної плати. Маємо усього прибутку 5 – 7% ».
За словами Андрія Пікуша, за розпис однієї тарілі діаметром півметра на
фабриці майстер, який не придумував малюнка і був лише виконавцем, отримував
3 – 3.50 карбованця. У художньому фонді 10 карбованців(нині це понад 10 дол.), і це
була авторська серія з обмеженим тиражем. Будь кого сюди не брали, лише майстрів
із власним творчим обличчям. Середня зарплата художника в цій системі становила
350-500 крб. десь у 1986-1987 роках, а на фабриці у найкращі часи 140-150 крб. [7].
На даний час в Петриківці працюють творчі династії, в яких старовинним
народним мистецтвом займаються усі члени сімї «від малого до старого». Це родини:
Шишацьких, Панків, Соколенків, Пікушів, Чернуськіх, Тимошенків, Статіва і Склярів [6].
Після зникнення радянської влади не стало ліпше, як наївно очікували представники народних промислів. виробництва художніх промислів не витримали ринкової конкуренції. Порушились економічні зв’язки між республіками колишнього
Радянського Союзу, з’явились великі проблеми з постачанням сировини, технічно
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застаріло обладнання на підприємствах, зійшло на нівець втрачена підтримка держави цього сектору економіки та культури, що і призвело до поступової ліквідації
Виробничо-художних об’єднань.
Література:
1. Берченко Є. Настінне малювання українських хат та господарських приміщень
при них (Дніпропетровщина): / Євгенія Берченко. – Х.–К:, 1930. — 44 с. + 48 іл.
2. Кисильова Н. Художні промисли України: [альбом] / Н. Кисильова, Т. КараВасильєва, Т. Придатко. – К. : Мистецтво, 1979. – 253 с.
3. Традиції петриківського розпису «Краса родом з Петриківки» [Електронний ресурс] / О.В.Маляр // Назва з титул. екрану – Режим доступу: 12.04.2008 http://
petdnepr.at.ua/publ/petrikivskij_rozpis/17-1-0-452.
4. Освітній портал «Петриківський розпис»: [Електронний ресурс] / В.С. Дуднік
// Назва з титул. екрану – Режим доступу: 21.09.12.http://klasnaocinka.com.ua/ru/
article/petrikivskii-ropis-3.html.
5. Тверська Л. Міністерство Культури і Туризму України Управління культури і туризму Дніпропетровської Облдержадміністрації // «Перлина Дніпропетровщини – Петриківський диво цвіт» – Д., – 2011., 4 с.
6. Тверська Л.Спадковість поколінь. Дніпропетровський обласний театральнохудожній коледж. – Д., – 2013. -6с.
7. Урядовий кур’єр «Останнє китайське попередженн»я [Електронний ресурс] //
Назва з титул. екрану – Режим доступу: 07.10.2012. // http://ukurier.gov.ua/uk/
articles/ostannye-kitajske-poperedzhennya/
8. YOU TUBe Знищення фабрики «Петриківського розпису» [Електронний ресурс]
/ М. Вяткина, А. Ковбаса // Назва з титул. екрану – Режим доступу: 26.07.2011. //
https://www.youtube.com/watch?v=UKgpjorxiB0.
9. Фабрика Петриківського розпису «Дружба» [Електронний ресурс] // Назва з титул. екрану – Режим доступу: 18.08.2014. // http://uk.wikipedia.org/wiki.

106

ПОД- СЕКЦИЯ 8. Прикладное искусство.

Nauka dzisiaj. Oferty.   

Артеменко М.П.
к.т.н., доцент кафедри дизайну
Мельохіна О.О.
студент магістратури
Херсонський національний технічний університет

ІЛЮСТРАЦІЯ ІНТЕР’ЄРІВ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ
У РОБОТАХ МИТЦІВ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Ключові слова: інтер’єр навчальних приміщень
Keywords: Interior classrooms
Сьогоднішня українська загальноосвітня школа знаходиться в процесі
налаштування своїх виховних ідеалів до пріоритетів сучасного інтегрованого
суспільства. Очевидно, що зміна виховних принців та методик навчання повинна
відобразитись і в оформленні оточуючого українського школяра навчального простору.
Проте, слід зазначити, що переоснащення матеріально-технічної бази проходить
повільно та дискретно, в залежності від надходження коштів, і, як показує практика,
без залучення до цього процесу фахівців з дизайну та оформлення інтер’єрів. Даний
факт підвищує вимоги до кваліфікації адміністрації шкіл, яка змушена самостійно
приймати рішення щодо перепідготовки навчального приміщення відповідно до
правил ергодизайну та пріоритетів євроінтеграції.
В контексті вище зазначеного постає потреба в широкому висвітленні
традицій та принципів відображення виховних ідеалів суспільства в інтер’єрі
навчального простору, а також відповідність останнього вимогам навчального
процесу.
В попередніх публікаціях авторами вже згадувались проблеми організації
інтер’єрів шкільних приміщень сучасної української школи та піднімались питання
гармонізації навчального простору [1; 2]. Дана робота ілюструє поглиблення в тему
досліджень та має на меті встановлення європейських традицій взаємодії методів та
засобів виховання в навчальному просторі починаючи з єпохи Середньовіччя. Судити сьогодні про оформлення та організацію навчального простору в педагогічній
практиці заданого історичного періоду можна лише за тими крихтами художніх артифактів, що дійшли до наших часів, – за невеликою кількістю живописних полотен
та гравюр зазначеної тематики. Розглянемо деякі з них.
Робота невідомого художника «Школа середньовіччя» (рис. 1, а) наочно передає стан інтер’єрів навчальних приміщень та ілюструє процес виховання з його
принципами та методами. Маленька напівтемна кімната з низькою стелею, яка складається з модульних пірамідок смарагдово-синього кольору. Синій колір у християнській символіці означає небо, море, вічну молодість, нескінченність, мінливість
[3]. Крізь вузьке вікно арочної форми – характерної для романської архітектури, яке
розташоване під самою стелею, пробиваються сонячні проміні. Стіни оздоблені зеленими дерев’яними брусками, які створюють ніби ряд прямокутних рамок візуально
роблячи кімнату вище. Це пояснюється впливом тогочасної схоластичної та містич-
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ної філософії, яка у всьому прагнула бути вище до небес.
По центру кімнати зображено довгий стіл традиційно коричневого кольору.
Він має нахил для того, щоб можна було покласти покриту воском дощечку, на якій
вчилися писати. Цікаво, що стіл «Г»-подібної форми, розташований по периметру
кімнати. За ним сидять учні різного віку. За їхнім одягом одразу можна зробити висновок – вони точно діти заможних батьків, бідняків тут явно немає. До того ж не
всім знайшлось місце за столом. Ймовірно, що ці діти або займають нижче соціальне
положення, або ж являються помічниками вчителя. У центрі столу сидить священик на підвищеному подіумі, який явно демонструє його авторитет. Перед священиком величезна рукописна книга, а поруч – різка (неодмінний атрибут тодішнього
виховання). Найчастіше така книга була єдиною в школі, оскільки рукописні книги
коштували дуже дорого. Особливо рідкісні та цінні книги в ті часи могли навіть приковувати ланцюгами до полиць [4].
В роботі Лаврентія ( Laurentius de Voltolina) «Хенрикус-де-Алеман’є зі своїми
учнями» можна спостерігати зародки сучасної лекції (рис. 1, б). Студенти університетської аудиторії (Німеччина, XIV століття) в одежі червоного, рожевого, зеленого
та синього кольорів немов у шкільній формі. Видно, що студенти різного віку. Перші
ряди слухають уважно, а останні і в той час були вірні собі – розмовляють і навіть
сплять. У багатьох учнів можна побачити книги, що є показником вищої школи –
університету, та свідчить про достатнє матеріальне забезпечення даного закладу. Чотири столи учнів вистроїлися в ряд і піднімаються вгору від першого, так само як в
сучасній лекційній аудиторії. Вчитель сидить на п’єдесталі досить високо над учнями.
Його крісло злите зі столом в одне ціле і має різьблення рослинного візерунку. В руках традиційно тримає книгу, з якої повчає присутніх в аудиторії. Ймовірно, що по
праву сторону від вчителя за окремим столом сидять його помічники. Стіни пофарбовані рожевим кольором і достатньо різко відділяються від насиченої червоної сте-

а
б
Рисинок 1. Живопис Середньовіччя шкільної тематики:
а – «Школа Середньовіччя»; б- Laurentius de Voltolina «Хенрикус-де-Алеман’є зі своїми
учнями»
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Рисунок 2. Ілюстрація навчального процесу на середньовічних гравюрах. Гравюра
«Міська школа»

лі. Всі меблі у даній роботі зображено в жовтих тонах, які скоріше за все в реальності
виконані із світлого дерева. Світлі білі арочні вікна у формі хребта віслюка з англороманськими переплетеннями нагадують про готичний стиль середньовічної епохи.
У різних європейських країнах готика мала свої характерні особливості і
хронологічні рамки, але її розквіт припадає на ХІІІ–XIV ст. Широке поширення в
Німеччині готика отримала в першій половині ХІІІ ст. Готична архітектура Німеччини значно відрізнялася від французької. Вони бажали якомога яскравіше передати
прагнення людського духу до небес, як правило, тут не зустрічалися вікна-троянди,
замість них використовували стрілчасті вікна [6]. Як наприклад в роботі описаній
вище (рис. 1, б).
Розвиток міст у середні віки призвів до відродження вищої школи. Раніше
всього університети виникли в Італії (Болонья, Салерно), потім вони з’явилися у
Франції, Англії, Іспанії, Португалії. Викладання в університетах велося латинською
мовою [7]. Духовенство стежило за тим, щоб доводи вчених не йшли в розріз з вченням церкви. Знання, накопичені людьми ще в давнину, підмінялися вимислами [4].
Церква у середніх століттях панувала над розумом і почуттями людей. Довгий час
грамотними були тільки служителі церкви, вони і вели навчання. Гравюра «Міська
школа» є наглядним відображенням середньовічного хаосу (рис. 2). У невеликому
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класі одночасно йдуть заняття з читання, письма, арифметики і співу. Тут навчаються
великі і маленькі. Малюки пишуть на дощечках (ліворуч), учень по старше вправляється з каліграфії (праворуч угорі). На стінах розвішані рахункова лінійка і пісочний
годинник, дошка з нотами, дошка для письма. Що засвідчує, що ще за часи Середньовіччя в інтер’єрах навчальних приміщень з’являються елементи візуального супроводження навчального процесу. Також можна стверджувати про появу зонування
навчального простору за видом занять.
Таким чином, з проведеного аналізу мистецьких артефактів досліджуваної
тематики епохи Середньовіччя, можна стверджувати, що в ті часи було характерне
навчання в одному класі учнів різного віку без врахування ергономічних принципів.
Серед особливостей оформлення інтер’єру навчального простору слід виділити появу зонування приміщення за видом занять та візуального супроводження навчальних дисциплін, що стає невід’ємним елементом навчального процесу до нашого часу.
Також в інтер’єрах спостерігаються контрастні колірофактурні відмінності в оформленні стін, стелі та підлоги. Особливості архітектурного стилю проявляються перш
за все у формі вікон. Робоче місце вчителя піднімається над рівнем учнівських столів,
підсилюючи авторитет свого хазяїна. Характерні багатомісні учнівські столи з нахильною робочою поверхнею, що об’єднанні в єдине ціле із лавкою.
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В лингвострановедении европейских стран большой интерес представляют
так называемые миниатюрные страны (в различных источниках информации они
также встречаются под названием «карликовые страны», «государства-карлики»,
«малые страны», «страны-лилипуты», «страны-малютки» и т.п.). Незначительные
по территории, имеющие ограниченное количество природных и других ресурсов,
такие страны успешно существуют в течение столетий и имеют достаточно высокое
благосостояние населения, что достигается за счёт искусной внутренней и внешней
политики, международного экономического сотрудничества, умелого использования
своеобразия этих стран [2; 3].
Привлекает внимание также наличие в них первозданных природных ландшафтов, сохранившихся участков нетронутой дикой природы и в то же время наличие
высокотехнологичных наукоемких производств, а также высокой культуры жизни. В
некоторых миниатюрных странах благодаря соответствующим природным условиям
возможно сохранение сельских поселений с некоторыми особенностями жизни и хозяйствования прошлых веков. Это особенно характерно для Андорры, где в труднодоступных горных районах снежный покров достигает почти двух метров, и многие
деревни зимой отрезаны от цивилизации на протяжении долгого времени [1, c.53].
Хотя с появлением и широким распространением современных технических средств
такие особенности всё меньше влияют на уровень жизни таких удаленных населенных
пунктов. Наиболее интересные особенности даже сохраняются для привлечения внимания к стране и пробуждения интереса туристов. Такие же внешние формы «пережитков прошлого» можно наблюдать и в государственном управлении. Эти внешние
формы также стремятся сохранять для придания своеобразия стране, как и города,
порой представляющие собой причудливую смесь старого и нового. В то же время наблюдается стремление к оптимальному демократическому высококультурному управлению страной и организации общественной жизни, как и в других странах Европы.
Естественно, что-то получается более успешно, что-то менее.
Такие особенности миниатюрных стран привлекают туристов, любителей
«географических курьезов», а так же любителей так называемых «уютных пространств», где можно уйти от суеты, избытка проблем и информации современного
мира и погрузиться в покой нетронутой природы, населенных пунктов с близким к
природе хозяйством без индустриального шума, и в то же время в обстановку высокой культуры, чему способствует искусная внутренняя политика и стремление к
созданию привлекательных для туристов условий, чего может не быть в крупных
странах.
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Миниатюрные страны часто используют в своих интересах на договорной
основе некоторые возможности крупных стран-соседей, в частности в обеспечении
обороны и безопасности, для создания условий получения среднего и высшего образования своими гражданами, в поддержании международных контактов. Это можно
объявить тем, что при ограниченной площади, количестве населения, незначительных природных ресурсах, а иногда и из-за влияния географических факторов, например, когда значительная часть страны является гористой местностью, отсутствуют
условия для содержания тех атрибутов страны, которые может себе позволить большое государство. И малые страны компенсируют этим недостатки за счет взаимовыгодных договоренностей, умелого сотрудничества со странами-соседями и другими
странами, которым иногда предоставляется полномочия для выполнения некоторых
задач внутренней и внешней деятельности государства. Крупные государства также
заинтересованы в существовании таких территорий, где в отличие от них могут быть
более благоприятные банковские, налоговые и таможенные условия, что позволяет
вести эффективную экономическую деятельность.
Для миниатюрных стран с многовековой историей характерным является
стремление к комплексному, гармоническому развитию всех аспектов существования страны. Для выживания таких небольших стран требуется принимать во внимание сохранение природы и культуры, использование местных возможностей для
организации производства, поддержание благоприятных отношений со странамисоседями, создание оптимальных законодательных норм для финансовой и хозяйственной деятельности, где в большей степени, чем в крупных странах, наблюдается
не стремление к получению прибыли любой ценой, приводящее к периодическим
кризисам, а стремление, чтобы финансовая и хозяйственная деятельность способствовали развитию и благополучию страны. И даже при всех возможных недостатках, ошибках, «перегибах» в развитии малых стран можно наблюдать их сохранение
и стабильное существование в течение столетий, тогда, когда некоторые крупные
страны с огромными ресурсами переживали разрушительные кризисы, конфликты,
а иногда вообще прекращали своё существование и исчезали с карты мира.
Поэтому перспективным для научных исследований является изучение на
примере конкретных миниатюрных стран Европы того, как они сохраняют свою уникальную государственность и культуру.
Это может быть объектом междисциплинарных исследований, результаты
которых должны учитываться для определения внешней и внутренней политики
стран с целью построения бесконфликтного, мультикультурного общества.
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Вступ. Тяжкі і комбіновані травми є доволі поширеними у контексті надзвичайних станів. Згідно з відомостями ВООЗ травмування посідає третє місце у переліку найбільш поширених причин летальності у наш час. Частота таких випадків
зростає на 1% щороку [1] і саме тому політравма стала як медичним, так і соціальним
питанням, котре потребує подальшого вирішення. [2,3,5,9,10,12]. Метаболічні механізми при політравмі ініціюють розвиток гіперферментемії та перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) [8]. Одним із патогенетичних обґрунтувань тяжкої та комбінованої
травми є деструкція клітинних мембран, індукована ПОЛ і впливом токсичних продуктів вільно радикального окиснення (ВРО). Антиоксидантні речовини ферментної
природи, а саме каталаза і церулоплазмін є одними з основних біологічних регуляторів даних метаболічних процесів. Першочерговий позитивний вплив антиоксидантної системи організму здійснюється супероксиддисмутазою, котра знешкоджує
токсичний супероксид аніон. Каталаза, в подальшому, нейтралізує пероксид водню,
котрий є проміжним метаболітом вищезгаданої реакції.
Наразі роль антиоксидантних ферментів у регуляції перебігу тяжкої та комбінованої травми не є до кінця встановленою. Саме тому це питання є предметом
наукового дослідження.
Мета дослідження – дослідити зміни активності антиоксидантних ферментів, а саме каталази та церулоплазміну в умовах тяжкої та комбінованої травми з побічним механічним дефектом та опіком шкіри.
Матеріали і методи. В експерименті використано 64 білих щурів-самців масою 180–200 г, котрі були розділені на чотири групи: І–ІІІ — дослідні, IV — контрольна.
• У І групі в асептичних умовах під легким ефірним наркозом моделювали
тяжку травму відповідно до методики, яка передбачає перелом стегнової
кістки у середній 1/3, кровотечу із стегнової вени і введення аутокрові у
паранефральну клітковину з боку спини тварини з розрахунку 1 мл на
100 г маси тіла [7];
• у ІІ групі додатково з депільованої поверхні спини видаляли шкірний клапоть площею близько 10 % поверхні шкіри. Надалі на рану накладали стерильну пов’язку;
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Таблиця 1
Динаміка активності антиоксидантних ферментів у плазмі крові тварин на тлі тяжкої
травми, обтяженої механічним дефектом та опіком шкіри (М±m, n=8)

Модель
Показник
досліду
Каталаза,
мкат/л
Політравма Церулоплазмін, г/л
Каталаза,
Полімкат/л
травма
Церуло+ рана
плазмін, г/л
Каталаза,
Полімкат/л
травма
Церуло+ опік
плазмін, г/л

Група тварин
Травмовані
Інтактні
1 доба

3 доба

7 доба

0,18±0,01 0,22±0,01 p<0,01

0,21±0,01 р>0,05

0,19±0,01 p>0,05

0,23±0,01 0,3±0,02

p<0,01

0,28±0,01 р<0,002

0,26±0,01 p>0,05

0,18±0,01 0,22±0,01 p<0,01

0,25±0,01 р<0,001

0,23±0,01 p<0,002

0,23±0,01 0,35±0,01 p<0,001

0,32±0,01 р<0,001

0,25±0,01 p>0,05

0,18±0,01 0,23±0,01 p<0,002

0,24±0,01 р<0,001

0,2±0,01

0,23±0,01 0,39±0,01 p<0,001

0,3±0,01

0,27±0,01 p<0,01

р<0,001

p>0,05

• у ІІІ групі тварин моделювали опік ІІІА ступеня на аналогічній ділянці
депільованої спини за методикою [11] у модифікації, відповідно до якої
в умовах ефірного наркозу до депільованої поверхні спини прикладали
мідну пластинку площею 28 см² на 10 хв, попередньо занурену в киплячу
воду.
• у ІV групу ввійшли інтактні тварини, які утримувалися в стандартних
умовах віварію.
Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до результатів проведених експериментів було встановлено, що тяжка та комбінована травма у тварин
зумовлює зміни активності антиоксидантної системи.
Так, на 1 добу після моделювання політравми активність каталази у плазмі
крові щурів І групи зросла на 22,2 % (р<0,01). Надалі активність цього ферменту дещо
падала і на 7 добу наближалася до рівня інтактних тварин (р>0,05).
При дослідженні каталази у ІІ і ІІІ групах була встановлена схожа динаміка.
Максимальна концентрація спостерігалася на 3 добу у ІІ групі. Ферментативна активність у цей термін зросла на 38,8 % (р<0,001), тоді як у ІІІ групі – на 33,3 % (р<0,001).
На 7 добу активність каталази залишалася не достовірно вищою, але рівня інтактних
тварин не досягала.
Відповідно до отриманих результатів можна констатувати, що при тяжкій
та комбінованій травмі активність каталази збільшується. У значній мірі даний фермент локалізується у пероксисомах гепатоцитів. Встановлена динаміка зумовлюється
надлишковим виходом каталази у кров внаслідок токсин-індукованого цитолізу гепатоцитів.
Вміст церулоплазміну у плазмі крові зростав, що обгрунтовується аналогічним механізмом. Через добу після моделювання травми вміст церулоплазміну зріс
на 30,4 % (р<0,01). У щурів з комбінованою травмою (ІІ та ІІІ групи) цей показник
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збільшився на 57,1 та 69,5 % (р<0,001) відповідно. Протягом тижня концентрація
ферменту падала і на 7 день практично наближалася до норми.
Висновки.
За умов тяжкої та комбінованої травми активність каталази та церулоплазміну в сироватці крові зростає.
Найбільш високий вміст каталази та церулоплазміну було зафіксовано у дослідних тварин ІІІ групи на 7 добу експерименту.
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Серологическая диагностика цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) базируется на определении специфических к цитомегаловирусу Ig M и G в различных
биологических средах [2, 3, 5]. Но наряду с неоспоримыми положительными качествами данного метода (определение первичной инфекции или реактивации
эндогенного латентного вируса, или экзогенной реинфекции, относительно небольшие экономические затраты, экономия времени, возможность скринингового обследования) существует ряд обстоятельств, которые снижают их использование [1, 2, 4].
Необходимо учитывать и вероятность получения ложноположительных результатов за счет существования антигенных перекрестов между белками различных
вирусов, так и между вирусными и клеточными белками человека. Результаты могут
быть и ложноотрицательными при сопутствующем иммунодефиците, когда снижена
продукция специфических иммуноглобулинов или при недостаточности антигенного раздражения [3, 4].
Наиболее перспективным на сегодня является метод полимеразной цепной
реакции (ПЦР), который дает возможность определения непосредственно генома
инфекционного агента [3, 5, 6].
Целью нашей работы было изучение возможности использования ПЦР в диагностике цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ).
Для её реализации определяли анти-ЦМВ Ig M и Ig G в крови методом твердофазного энзимного иммуноанализа и ДНК ЦМВ в крови и в слюне методом ПЦР.
Субстраты были выбраны в соответствии с тропизмом ЦМВ.
Обследовано 114 пациентов. В 89 (78,07%) обнаружены антитела IgM и (или)
IgG к ЦМВ. У большинства сероположительных обследованных был повышен титр
одновременно Ig М и G к ЦМВ (n=46; 40,4 %), только анти-ЦМВ IgG – у 38 пациентов
(33,3 %), а анти-ЦМВ IgМ – у 5-ти (4,4 %).
Положительный результат на наличие ДНК ЦМВ в крови или слюне был
в 69,6 % сероположительных пациентов. ДНК ЦМВ было обнаружено в 40,4 % –
в слюне, в 21,3 % – в крови, в 7,9 % – и в крови, и в слюне. Среди серонегативных
обследованных ДНК ЦМВ определили лишь у 1-го пациента в крови и у 1-го – в слю-
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не, причем при повторном обследовании результат был отрицательным, поэтому
этот факт можно считать временным вирусоносительством.
Кроме того, обнаружено следующую зависимость: при повышении уровня
только анти-ЦМВ Ig G ДНК ЦМВ определяется в 2,5 раза чаще в слюне, что может
быть связано с большим тропизмом ЦМВ к тканям слюнной железы. Это может свидетельствовать и о длительном инфекционном процессе (принимая во внимание тот
факт, что у взрослого человека при свежем инфицировании сначала появляются антитела класса Ig M, уровень которых достигает максимума к 2 мес. и минимума до
10 мес., меняясь на Ig G) [1, 2, 3, 4].
При повышении титра только анти-ЦМВ IgМ частота обнаружения ДНК в
крови и слюне одинакова. Поскольку ЦМВ преимущественно распространяется в организме путем “от клетки к клетке”, это затрудняет иммунную реактивность. В данном контексте вирусемию можно расценивать как признак первичного инфицирования или активации эндогенной инфекции. Тогда как выявление антигена в других
биологических средах (например, в слюне) происходит при дальнейшем распространении инфекционного процесса.
Таким образом, для диагностики ЦМВИ инфекции методом ПЦР определение ДНК вируса надо проводить в нескольких биологических средах в зависимости
от клинической симптоматики процесса (в крови, слюне, ликворе, вагинальном секрете и др.), что значительно повышает информативность метода.
Литература:
1. Кохир, В.П. Доказательная аллергология иммунология. – Москва, Практическая
медицина; 2010. – 528 с.
2. Лисяный Н.И., Руденко А.А., Унич П.П., Муравская Л.В. К вопросу о диагностике герпес-инфекций / Н.И. Лисяный, А.А. Руденко, П.П. Унич, Л.В. Муравская
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(Methods in Molecular Biology). – Hardcover, 2006. – 336 p.
6. Schmittgen TD, Livak KJ. Analyzing real-time PCR data by the comparative CT
method. // Nat Protoc. – 2008. – 3. – P. 1101-1108.
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CHARACTERISTIC OF MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS
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Ключевые слова: Coronary Arteries
Keywords: Coronary Arteries
Cardiovascular pathology still remains the main cause of death and disability in elderly and senile age. Therefore, the study of the features of the structure-functional organization
of the arterial bed of the heart is very important in solving this problem.
Material and methods. In a comprehensive study of the vascular bed of the heart
we used anatomical, radiological, histological, morphometric methods, as well as computer
programs that take into account the specific geometry of the graphic objects (Video-TestMorpho, 2006).
The data obtained were processed by variational-statistical method, using a standard software package.
Results. In the investigated age periods the total vascular branching of the coronary arteries with angles of 45° – 90° (54,2%) predominates over the amount of branching
with angles greater than 90° (24,3%) and less than 45° (21,5%), respectively. Most of the left
coronary artery branches with angles of 45° – 90° is 52.4%, with more than 90° it makes
24,4% and less than 45° – 23,2% of observations. The number of branches of the right coronary artery with the angles of 45° – 90° is observed in 56.5% of cases, with more than 90° – in
24,2% of observations and less than 45° – in 19,3% of cases.
Objectives of the study:
To determine the morphometric parameters of the coronary arteries and their
branches (angles of deviation) at different variants of their branching from the initial portions to immersion into the myocardium.
To present a comparative description of the basic structural and functional parameters of vascular branching of the left and right coronary arteries in different variants of their
branching.
To provide diagrams of vascular branching of the coronary arteries in the studied
age period at different variants of their branching.
We studied arteries of 20 hearts taken at autopsy of male and female corpses of
people aged 56 to 90 years, who died in accidents or died of the pathologies non-associated
with cardiovascular system diseases.
In a comprehensive study of the coronary arteries we used anatomical, histological,
radiological, morphometric methods. The determined amounts were processed using special and original computer programs, as well as hardware-software complex of morphological visualization of objects Video Test.
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VBCA were determined in accordance with the current classification. We studied
preparations of the hearts with 3 extreme variants of branching established on radiographs
and native preparations: (left coronary, right coronary, even branching).
Subepicardial blood stream of a man is considered conventionally as a series of
emerging coronary branches. In each of them we singled out the main trunk and the right
and left «daughter» branches resulting after division, in which the final sections were subsequently the main trunks of the new levels of branches, or were immersed into the myocardium.
In the study of vascular branching angles of the left and right coronary arteries at
all variants of branching the total number of vascular branching of coronary arteries with
the angles of 45° to 90° prevail over the number of branches with angles less than 45° and
more than 90°.
In the elderly people with left coronary variant the ratio of branching angles less
than 45° was 22%, with 45° – 90° – 71%, and more than 90° – 7% of cases. At right coronary
variant there were 23%, 64%, 13% of cases. At even variant there were 27%, 53%, 20% of
cases.
In senile people with left coronary variant, the ratio between the angles of branching were as follows: less than 45° – 13%, 45° – 90° – 47%, more than 90° – 40,0%. At right
coronary variant equal number of observations of branching angles (by 37%) less than 45°
and 45° to 90° was noted and in 26% – more than 90°. At even variant, branching angles
ratios were respectively 18%, 53%, 29% of cases.
Conclusions: Thus, in elderly and senile people branching angle of 45° – 90° are
predominant compared with the angles less than 45° and more than 90°.
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152-168. Мoscow: Nauchnyy tsentr serdechno-sosudistoy khirurgii im. A.N. Bakuleva;
2005 (in Russian).
3. Bockeria L.A., Avaliani V.M., Merzlyakov V.Yu. Coronary artery bypass surgery on
the beating heart. Мoscow: Nauchnyy tsentr serdechno-sosudistoy khirurgii im. A.N.
Bakuleva; 2008 (in Russian).
4. Gayvoronsky I.V., Nichiporuk G.I. «Clinical anatomy of blood vessels and nerves.»
Мoscow: Hippokrat; 2008 (in Russian)
5. Jegaden O., Mikaeloff P. Off-pump coronary artery bypass surgery. The beginning of
the end? Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2001; 19: 236–7
6. Prywes M.G. Human Anatomy 9th ed. / Textbook for medical students // – р.148-149,
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Congenital malformations of the skeleton is one of the most common anomalies
constituting 25-30 % of all congenital malformations. One of such defects is poly- and
syndactyly .
In recent decades the number of children born with various embodiments of polyand syndactyly increased that is why this issue has become particularly relevant nowadays.
The average frequency of polydactyly patients in Russia: 1 sick for 1339 healthy children,
syndactyly: 1 sick for 2000 healthy ones.
The aim of this work is to reveal the main etiologic factors of the origin of these
diseases and the incidence of malformations in Stavropol region. The clinical base of this
study became Trauma-Orthopedic Department of the State Budget Establishment of Health
Service of Stavropol region.
Polydactyly is the deformation characterized by increased number of phalanges
and metacarpals in the hand and foot. The share of this pathology in isolation or in
combination with other deformations according to some authors counts more 50 % of all
congenital anomalies of the hand.
Syndactyly is a congenital malformation of hand or foot, comprising fusion one
or more fingers with cosmetic and physiology malfunction. The share of this pathology in
isolation or in combination with other deformations according to some authors includes
over 35 % of all congenital anomalies of the hand.
These anomalies are very diverse in their appearance and structural manifestations
and localization. In the pathological process only one limb (upper or lower) may be involved,
sometimes – two (2 upper / 2 lower or one upper and one lower), rarely – all four limbs. The
critical period for fetal development of limb anomalies is from 3.5 to the 7th week of pregnancy. If
at this time the body of a pregnant woman was influenced by teratogen, the malformation of the
limb structure became possible. Teratogen defects account for about 13-15 % of the total number
of congenital anomalies. Also, one of the causes of these defects is a family disease, caused by the
presence of pathogenic genes in one or both parents. They are based on chromosome mutation
that arose in the ancestors and subsequently passed down from generation to generation. While
the pathologically altered gene carrier itself may be perfectly healthy. The disease can occur in
any generation due to combination of different factors. Of all congenital anomalies, only 25 %
have only genetic cause. Poly-and syndactyly are diseases inherited in autosomal dominant, and
sometimes autosomal recessive manner. But the most common are multifactorial anomalies
(over 60%), occurred due a genetic predisposition combined with teratogen effects on the fetus.
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Material for research included case-histories of the patients of Trauma and
Orthopedic Departments of the State Budget Establishment of Health Service of Stavropol
region. Statistical method of research was used. 1200 children case-histories were analyzed
in 2012- 2013.
The department performed more than 1 000 operations, including in 2012 the
operations for:
Polydactyly (0 – polydactyly of both hands and feet , 2 – polydactyly of both feet,
3 – polydactyly of the right foot, 1 – polydactyly of the left foot, 0 – polydactyly metatarsal
4 – polydactyly of both hands, 18 – polydactyly of the right hand, 13 – polydactyly of the left
hand) – a total of 41. Among them 6 patients born in 2012, 20 patients – in 2011, 7 patients
born in 2010, 6 patients -in 2009, 2 patients born in 2008.
Syndactyly (2 – syndactyly of the foot, 5 – syndactyly of the hand) – only 7. Among
them 2 patients born in 2007, in 2004 – 4 patients, 1 patient born in 2000. 28 patients are
boys and 20 are girls (total 48).
In 2013 operations were performed for:
Polydactyly ( 1 – polydactyly of both hands and feet , 1 – polydactyly of both feet ,
3 – polydactyly of the right foot , 2 – polydactyly of the left foot , 1 – polydactyly metatarsal,
5 – polydactyly of both hands , 16 – polydactyly of the right hand , 13 – polydactyly of the
left hand ) – a total of 42 . Among them 4 patients born in 2013, 19 – born in 2012, 4 patients
-in 2011, 6 patients born in 2010 , 5 patients born in 2007 , 2 patients born in 1998.
Syndactyly ( 1 – syndactyly of foot, 4 – syndactyly of the hand ) – only 5. While
1 patient born in 2012 , 2 patients born in 2007, 1 patient born in 2004, 1 patient born in
1998, of these 31 patients are boys, 16 – girls ( total 47) .
The incidence of patients with polydactyly in the territory of the Stavropol Region
(SR) for the year 2011 – 2012:
• The population of the SR for the year 2012 amounted to 2 787 030, while the
number of births equaled 12.5 births per 1000 population (of 34 838 births).
According to statistics, the number of children’ polydactyly should be 26. The
number of applications for 2012- 2013 patients born in 2012 was 25.
• The population of the SR for the year 2011 amounted to 2,785,524 , while the
number of births equaled 11.8 births per 1000 population (of 32,869 births) .
According to statistics, the number of patients polydactyly children should be
25. The number of applications for 2012- 2013 patients born in 2011was 24.
Total for 2012- 2013 in the Trauma and Orthopedic Department of the State Budget Establishment of Health Service of Stavropol region 95 operations were conducted, of
these 83 surgeries for polydactyly and 12 for syndactyly. It was found that these pathologies
more common in boys (59 of 95, accounting for 62.1 %) than in girls (36 of 95, accounting
for 37.9 %). The average frequency of polydactyly in the territory of the SR is 4% less than the
average in Russia, and in the period of 2011 – 2012 it increased that can be attributed to the
increasing number of newborns. The incidence of syndactyly in the territory of the SR failed
to calculate since the surgical treatment of this malformation in children is mostly carried
out after 5 to 6 years of age.
History of the patients revealed that about 10 % of cases are hereditary, about 35%
of multifactorial, and over 50 % – of teratogenic nature. This is somewhat different from the
average results in Russia. We can assume that this is due to the presence of the chemical in-
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dustry in the territory of the SR (mineral fertilizers – Nevinnomyssk city, organic synthesis –
Budenovsk city), as well as the relatively close location of Rostov NPP (Volgodonsk city).
For the prevention of poly-and syndactyly it is necessary to reduce and possibly
eliminate the impact on the mother teratogens. In the presence of a genetic predisposition
to use the services of genetic counseling.
When a child is born with this disorder a surgery is recomended, conducted in
early childhood (for polydactyly), and after 5-6 years (for syndactyly).
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Одной из основных задач ортопедического лечения, по мнению ряда авторов, является протезирование, при котором не только замещается дефект зубного
ряда, но и существует реальная возможность предупредить дальнейшее разрушение
зубов [2, 4, 6]. Специальную подготовку к протезированию планирует врач–ортопед с
учетом клинической картины и конструкции протеза [1]. Одним из видов такой подготовки является девитализация и эндодонтическое лечение зуба, которое является
плановым мероприятием, имеющим свои показания [3]. Однако, согласно данным
анкетирования в Республике Беларусь, только 64,3% врачей–стоматологов–ортопедов
направляют на депульпирование по строгим показаниям, а 35,7% врачей всегда направляют на депульпирование витальных зубов вне зависимости от клинической ситуации [5]. Другие авторы указывают, что 88,72% зубов, на которые изготавливают
цельнолитые и металлокерамические искусственные коронки, депульпируют до либо
непосредственно перед протезированием [7]. Вопросы депульпирования вызывают
много вопросов и разногласий между врачами-стоматологами [1, 4, 7]. С целью прояснения спорных моментов нами было проведено анкетирование врачей-стоматологов
на добровольной основе.
Цель исследования – изучить отношение врачей-стоматологов к депульпированию зубов по ортопедическим показаниям.
Материал и методы:
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Рисунок 1 – Стаж работы по специальности врачей-стоматологов

Рисунок 2 – Чем руководствуются врачи-стоматологи при депульпировании зубов перед
протезированием

Проведено анкетирование 102 врачей-стоматологов, слушателей курсов повышения квалификации (ПК) на кафедре терапевтической стоматологии БелМАПО.
Были опрошены специалисты в возрасте от 24 до 67 лет, со стажем работы по специальности от 1 до 43 лет. Среди слушателей, принимавших участие в анкетировании,
большинство составили женщины (85%). Врачей-стоматологов-терапевтов было
82%, ортопедов – 3%, пародонтологов – 3%, хирургов – 2%, общей практики – 10%.
В зависимости от стажа работы по специальности все опрошенные разделились следующим образом (рис. 1). Среди всех врачей-стоматологов, принимавших участие в
анкетировании, 99% занимается подготовкой полости рта к протезированию.
Результаты исследования:
В процессе анкетирования выясняли, какой именно подготовкой полости
рта, зубов перед протезированием занимаются врачи-стоматологи. Перечень врачебных манипуляций представлен согласно ответам слушателей курсов ПК на кафедре
терапевтической стоматологии: эндодонтическое лечение зубов (99%), удаление зубных отложений (31,4%), терапевтическая санация полости рта (56,9%), пародонтоло-
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Рисунок 3 – Отношение врачей-стоматологов к депульпированию зубов перед
ортопедическим лечением

Рисунок 4 – Отрицательное отношение к депульпированию в зависимости от
длительности стажа работы по специальности

гическое лечение (2,9%), распломбировка под культевую вкладку корневых каналов
(2%), восстановление культи зуба (11,8%), удаление корней, зубов (7,8%). Таким образом, эндодонтическое лечение зубов перед протезированием, включающее первичную (депульпирование) и повторную (ревизия каналов, перелечивание) эндодонтию,
проводят 99% опрошенных врачей-стоматологов.
В процессе анкетирования выясняли, чем руководствуются врачи-стоматологи
при депульпировании зубов перед протезированием (рис. 2). Врачи-стоматологи отметили, что в 68% случаев руководствуются направлением врача-ортопеда, в 24,5%
наблюдений учитывают показания к депульпированию, в 20 % – решают коллегиально с врачом-ортопедом, с заведующим отделением в сложных, иногда в спорных
случаях. Следует отметить, что слушатели курсов ПК иногда отмечали несколько
причин, по которым они проводят депульпирование.
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Рисунок 5 – Отношение пациентов к депульпированию зубов (со слов опрошенных врачейстоматологов)

Рисунок 6 – Альтернативные методы восстановления целостности зубного ряда

В процессе анкетирования изучали отношение врачей-стоматологов к необходимости депульпировать зубы перед покрытием их искусственными коронками. Были
получены следующие варианты ответов: отрицательное, положительное отношение,
депульпировать только по показаниям, соответственно клинической ситуации, использовать возможность сохранить жизнеспособность зуба, отрицательное при направлении на депульпирование интактных зубов (рис. 3). Достаточно большой процент (44,1%) врачей-стоматологов отметили отрицательное отношение к процедуре
депульпирования зубов перед протезированием. При чем ответы в разных возрастных
группах несколько отличались (рис. 4). С увеличением длительности профессиональной деятельности отрицательное отношение к процедуре депульпирования увеличивается. Среди врачей-стоматологов, проработавших по специальности менее 5 лет, 25%
отметили отрицательное отношение к девитализации зубов. Врачи-стоматологии, име-
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ющие профессиональный стаж от 26 до 30 лет и более 30 лет, в 50% и в 69,2% случаев
указали на негативное отношение к депульпированию зубов с целью протезирования.
Далее проводили изучение отношения пациентов к депульпированию зубов
перед ортопедическим лечением (по мнению опрошенных врачей-стоматологов). Получены следующие варианты ответов: отрицательное, положительное, безразличное,
полностью доверяют врачам, положительное после соответствующей мотивации, не
знаю (рис. 5). В анкете опрошенные отмечали несколько вариантов ответов. Как видно из представленного рисунка, 40,2% пациентов выражают недовольство процедурой девитализации зубов перед протезированием, 37,3% – положительно относятся
как к гаранту того, что зуб под искусственной коронкой не заболит и ортопедическая
конструкция прослужит долго, 23,5% пациентов совместно с положительным отношением полностью доверяют профессионализму врача.
Изучали, предлагают ли врачи-стоматологи другие методы восстановления целостности зубного ряда, кроме мостовидных протезов. Получены следующие варианты ответов: съемное протезирование, адгезивные протезы, имплантаты, не предлагают
(рис. 6). Таким образом, практически в 60% случаев врачи-стоматологи рекомендуют
своим пациентам постановку имплантата как альтернативу мостовидному протезу.
Заключение. Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о
том, что большинство врачей-стоматологов при подготовке полости рта к протезированию занимаются депульпированием зубов, ориентируясь только на направление
врача-стоматолога-ортопеда. Учитывая, что достаточно большой процент как врачейстоматологов (44,1%), так и пациентов (40,2%) выражают недовольство данной процедурой, назрела необходимость широкого внедрения альтернативных методов лечения.
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Сьогодні косметологічна служба України представлена спеціалізованими медичними закладами (кабінети та відділення у складі клінік, лікарень, диспансерів),
що відносяться до системи державної охорони здоровя і відомчої медицини, а також
до системи побутового обслуговування населення (косметичні кабінети у складі перукарень, «салонів краси» та ін.). За останні роки кількість підприємств косметологічного профілю збільшилась більш ніж у 2,5 рази. Приватно-практикуючі структури
представлені у різних організаційно-правових формах: від невеликих косметичних
кабінетів, що проводять незначний спектр косметичних маніпуляцій, до великих, добре оснащених Центрів, створених приватними фірмами і компаніями, які надають
пацієнту практично увесь комплекс сучасних косметологічних послуг. Серед великої
кількості підприємств чітко простежується спеціалізація за пріоритетними напрямками: апаратна косметологія, SPA, іміджеві салони, студії нейл-дизайну та ін. [1,2,3].
Безумовно індустрія краси, так само як і інші сфери діяльності, підлягає законодавчому регулюванню. Для проведення активної державної політики, що направлена на подальший розвиток підприємницької діяльності на ринку краси, необхідне детальне правове регулювання як самого ринку, так і діяльності його учасників,
здійснення контролю за дотриманням ними нормативних актів. Це потребує глибокого і всестороннього вивчення теоретичних і практичних питань підприємництва
у медичній (в т.ч. косметичній) галузі, узагальнення особистого досвіду і використання досвіду інших країн, та на їх основі подальшого удосконалення відповідного
законодавства України.
Крім того, еволюційні процеси розвитку медичної і фармацевтичної галузі в
Україні потребують гармонізації національного законодавства з вимогами Європейського Союзу (ЄС), розробки відповідної нормативно – правової бази, що регулює
діяльність даної галузі та створення на її основі національної політики. В Україні уже
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створена правова база для регулювання медичних послуг, у тому числі і косметологічних. Але правове забезпечення зводиться тільки до ліцензування медичних закладів або видів діяльності, а отже специфіка косметологічної допомоги потребує додаткового правового регулювання. Також потрібно урахувати, що учасниками ринку
краси є підприємства, діяльність яких підпорядковуються різним відомствам і має
бути сформована чітка правова база регулювання їх діяльності.
Сьогодні цей процес відбувається з використанням як власного національного надбання, так і досвіду інших країн, а також враховуючи рекомендації міжнародних правових організацій.
З метою визначення відношення спеціалістів вказаної галузі до державного
регулювання підприємницької діяльності та оцінки стану законодавчої бази, що регулює діяльність косметичної галузі було проведене анкетування.
Збір первинної інформації проводився за допомогою анкети, що була спеціально
розроблена для керівників і власників організацій beauty-індустрії запорізького регіону.
Структура анкети передбачала умовний поділ питань на три блоки.
Перший блок дозволив провести аналіз та оцінку респондентів. Другий блок –
це питання відносно державного регулювання та можливість встановити оцінку респондентів щодо стану законодавчої бази, яка регулює діяльність косметичної галузі.
Третій блок питань мав визначити відношення керівників та власників салонів краси
до спеціальності «провізор-косметолог» та визначення місця провізора-косметолога
на сучасному ринку праці.
Анкетуванням було охоплено власників 30 підприємств, переважна більшість яких жінки (84,62%) в віці від 30 до 40 років – 38,46%, до 30 років – 30,77%, від
40-50 – 15,38%, а також чоловіки в віці від 30 до 40 років – 15,38%. Серед опитуваних
53,85% мають вищу освіту, 30,77% – середню спеціальну освіту і 15,38% – незакінчену
вищу (в процесі навчання). Майже 100% за формою власності підприємства beautyіндустрії є приватні організації, представлені салонами краси бізнес-, економ- чи
VIP-класу, відповідно 46,15%, 30,77%, 7,69%.
Дослідження показали, що більшість господарських суб’єктів ринку краси
досить об’єктивно оцінюють доцільність державного регулювання.
Найбільші рейтинги (за 5-ти бальною шкалою) отримали такі аспекти державного регулювання, як: ліцензування (4 бали), контроль якості та сертифікація
продукції (5 балів), підготовка та перепідготовка спеціалістів (5 балів), сертифікація
обладнання (4 бали), ціноутворення та регулювання цін на продукцію (1 бал), патентування (1 бал).
Окремо була зроблена спроба оцінити необхідність контролю за діяльністю з
боку держави. Від 90% респондентів було отримано позитивну відповідь. 10% респондентів не вбачають у контролі за діяльністю з боку держави великою необхідності.
Крім того було запропоновано дати оцінку або вказати негативні моменти
цього процесу: 40% опитуваних відмітили недостатню прозорість і відкритість державного контролю; 13% керівників вважають, що велика кількість перевірок заважає
їх діяльності; 25% відмічають необ’єктивність інспекторів та їх корумпованість; 22%
вважають перевірки необґрунтованими.
На запитання «Правове регулювання яких питань, на Вашу думку, потребує
доопрацювання або чіткого визначення?» усього лише 5% респондентів дали відпо-
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відь. 95% опитаних – не змогли дати чіткої відповіді, що свідчить про недостатній
рівень знань керівників з питань нормативно-правового регулювання діяльності їх
підприємств.
При відповіді на питання «З яких питань законодавчого регулювання Ви хотіли б мати більше інформації?» респондентами було вказано: з процесу підготовки
спеціалістів (косметологів); з питань державного контролю за діяльністю підприємства; з питань оподаткування та звітності підприємства; новини та зміни в законодавстві з кадрових питань.
За допомогою анкети ми намагалися визначити ставлення керівників салонів
краси до такої спеціальності, як «провізора-косметолог». Ця спеціальність на ринку
праці України зявилась з 1998 року.
Як свідчить опитування власників салонів краси 46,17% не знають або вважають за непотрібне знати про таку спеціальність, 30,76% мають достатньо інформації, 23,07% мають деяку інформацію, але хотіли б знати більше.
На думку 31% респондентів провізор-косметолог – це людина, яка повинна
мати як фармацевтичну, так і медичну освіту, тому що вбачають його в якості помічника лікаря, 30% вважають, що це людина тільки з медичною освітою, 32% – тільки з
фармацевтичною, а отже відношення до косметичних підприємств не має і 8% спеціаліст який надає косметичні послуги.
Ще більше невизначеності у керівників відмічено при відповіді на питання
«Чи необхідно провізору-косметологу отримувати ліцензію на свій вид діяльності?».
«Так» відповіли 64,5%; «ні» – 8% і 28,5% – не орієнтуються у цьому питанні.
При визначенні місця провізора-косметолога на ринку праці підприємств індустрії краси відповіді респондентів розподілилися наступним чином: 46% – тільки в
якості косметолога, 15% – помічником лікаря – косметолога, 23% – помічник керівника (менеджер) та косметолог, 16% – фахівцем, що поєднує усе перелічене.
Такі отримані результати свідчать про те, що існуюча система освіти за такою
спеціальністю та просування цієї спеціальності на ринку праці має недоліки та потребує вдосконалення. Закладам освіти необхідно посилити просвітницьку роботу,
щодо просування цієї професії, підкреслюючи її переваги та розширити комунікаційні зв’язки з керівниками і власниками салонного бізнесу.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В РЕКЛАМЕ
Ключевые слова: реклама, коммуникационный комплекс, продвижение товара, стратегия и тактика IМС, прямой маркетинг
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Современная реклама обладает различными сторонами как сильными, так
и слабыми, которые, тем не менее, должны согласовываться с другими элементами
коммуникационного комплекса, такими как прямым маркетингом, продвижением
товаров и услуг к потребителю и в торговлю, связями с общественностью, событийным и спортивным маркетингом и т.п. Всё это вместе и является ключевой идеей
интегрированных маркетинговых коммуникаций (IМС). Для продвижения товара,
услуги, марки используют различные пути, идеальным же является случай, когда все
указанные формы коммуникаций реализуются с единой точки зрения и потребитель
получает от рекламодателя все сообщения, выдержанные в одном тоне – маркетинговое общение с единых позиций. Различные элементы коммуникационного комплекса должны использоваться так, чтобы преимущества одного возмещали недостатки
другого. Так, например рекламные объявления не всегда побуждают потребителя к
немедленному действию. Они лишь могут создать высокий уровень понимания и
благоприятное отношение к товару (марке), но не дают заключительного «толчка»,
необходимого для формирования запроса, желания опробовать товар (марку) или
совершить покупку. В такой ситуации сразу же после рекламной кампании рекламодатель должен использовать прямой маркетинг или продвижение продаж. Необходимость стимулирования продаж возникает тогда, когда в результате ситуационного
анализа установлено, что потенциальные потребители знакомы с маркой и считают,
что она обладает необходимыми свойствами, но не готовы ее приобрести.
Концепции IМС, показывают растущую потребность отделения бюджетов на
маркетинговые коммуникации от бюджетов на поддержку рекламы в средствах массовой информации. Реклама не способна осуществить фактическую продажу, в то время
как результаты рекламы, повышающие осведомленность о марке, легко документируются, но непосредственное влияние рекламы на уровень продаж установить труднее.
Поэтому, после создания у потребителя осведомленности о марке, рекламу следует дополнить стимулированием продаж (продвижением товара к потребителю и в торговлю), которые побуждают потребителя к фактическому приобретению марки.
Расходы на продажи потребительских и промышленных товаров возросли в
связи с растущими затратами ресурсов на прямой маркетинг и стимулирование продаж. Это произошло по разным причинам, основными можно назвать следующие:
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• разделение и фрагментация средств информации для различных потребителей;
• увеличение сегментации потребительских вкусов и предпочтений;
• облегчение доступа к базам данных и вычислительным ресурсам;
• давление на продавцов с целью продлить период краткосрочной продажи;
увеличение мощности розничной торговли;
• признание важности маркетинга взаимоотношений для поддержания приверженности потребителя и совершения им повторных покупок и т.д.
К основным достоинствам прямого маркетинга можно отнести следующие
факторы:
• позволяет работать с узко сегментированной аудиторией, используя целенаправленные средства доставки информации;
• разрешает персонифицировать коммуникативный процесс;
• способствует более эффективному использованию бюджетных средств;
• дает возможность анализа входящей и исходящей информации на индивидуальном или корпоративном уровнях.
Прямой маркетинг имеет два основных преимущества, отличающих его от
обычной массовой рекламы:
• возможность индивидуального обращения к конкретному потребителю, с
предложением специально для него подготовленным;
• непосредственная регистрация ответа.
В то же время деятели рынка вынуждены признать жизненную необходимость создания и усиления ценности марки, основанной на ее имидже. Продажи
торговой марки могут увеличиваться в результате улучшения отношений с торговлей, снижения цен или просто улучшения качества изделия. Менеджер марки должен
точно определить причину неудовлетворительных продаж, прежде чем прийти к выводу, что основная проблема заключается в неадекватной или недостаточной рекламе или продвижении.[1] При планировании рекламы необходимо развивать такую
программу маркетинга, составляющие которой давали бы положительный синергетический эффект.
В общем случае природа и значение рекламы зависят от того, какую стратегию использует компания – стратегию протягивания (проталкивания) или стратегию распространения.
Ключевыми моментами для лучшей организации IМС являются:
• улучшение коммуникаций и распределения общих целей среди персонала
клиента;
• улучшение интеграции различных функций в рамках главных рекламных
агентств, которые предлагают все или большинство необходимых коммуникационных средств.
Стратегия и тактика IМС организаций собирающихся внедрять их, должна
определить существующую степень координации различных форм коммуникации,
интеграции и согласованности выпускаемых рекламных сообщений. Недооценка
эффективности, недостаток навыков и обучения, несовершенная территориальная
организация структур и систем – есть очевидные предпосылки появление барьеров
на пути реализации IMC.[2]
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Рис.1. TTL-ность

Сегодня коммуникации становятся более афинитивными, более точечными,
более конкретными. Укрепилась тенденция перехода от массового маркетинга к индивидуальному. Новые технические возможности для индивидуальных коммуникаций появляются каждый день.
Коммуникации стали более разнообразными – за последние несколько лет
мы стали получать рекламные сообщения отовсюду и в большом количестве, причем самого разного характера. Кроме того, коммуникации становятся все больше
интерактивными – нас (целевую аудиторию) сразу мотивируют на какую-то обратную связь. Это привело к тому, что потребители часто стремятся избежать ее и очень
скептически относятся к тому, что в ней представлено. Чтобы разубедить таких недоверчивых потребителей и донести до них информацию более тонким способом,
которому можно доверять, все больше компаний сегодня для проведения маркетинга
выделяют часть своих бюджетов на организацию связей с общественностью.
Использование BTL-технологий позволяют не только «донести» сообщение,
но требуют знаний специфики целевой аудитории, информационных каналов, умения четко координировать выполнение поставленных задач. Развитие интегрированных маркетинговых коммуникаций привело к нарастающей ТТL-ности маркетинга.
Все больше и больше каждая отдельная компания демонстрирует свою идею, свое
позиционирование в разное время, в разных местах и по-разному (рис.1)[1]
С учетом постоянно возрастающей сложности маркетинговых кампаний возникает очень сложная задача оптимального распределения информационных потоков для
достижения наибольшей эффективности и в таком случае большое внимания должно
уделяться маркетинговой логистике. В заключении хотелось бы сказать, что с усилением
конкуренции побеждать будут те маркетологи, которые смогут не только придумывать и
реализовывать, но и контролировать свои коммуникации на каждом этапе.
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