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SEKCJA 1. ArChitEKturA. BudowniCtwo.  
(АрхитектурА. СтроительСтво.)

ПоД- СекЦиЯ 10. Тепло-газоснабжение, вентиляция, водоснабжение и ка-
нализация.

Чорноморець Г.Я.
аспірант, 

двнЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури»

ДоЦІльнІСть виКориСтаннЯ трУБЧаСтих ГаЗових наГрІваЧІв 
ДлЯ оПаленнЯ СІльСьКоГоСПоДарСьКих БУДІвель

Ключові слова: трубчасті газові нагрівачі/ tube gas heaters, будівельні кон-
струкції/ building structures, математична модель/ mathematical model, рівняння те-
плопровідності/ equation of heat conductivity.

Трубчасті газові нагрівачі – це децентралізоване джерело теплопостачання, 
що в даний час є актуальною альтернативою в порівнянні з централізованими систе-
ми теплопостачання.

Газові інфрачервоні обігрівачі використовуються на комерційних і промисло-
вих підприємствах (напр.: в складських і виробничих приміщеннях, авторемонтних 
майстернях). в останні роки газові інфрачервоні обігрівачі перевершили за популяр-
ністю традиційні системи обігріву і в сільському господарстві, так як їх використан-
ня може давати до 50% економії енерговитрат. Завдяки зростанню цін на енергоносії 

та гарним відгукам фер-
мерів темпи просування 
цієї технології тільки по-
силюються.

особливо акту-
альним є використання 
трубчастих газових на-
грівачів на птахофермах. 
При розведенні курчат 
дуже важливо ефективно 
і з найменшими витрата-
ми забезпечити птицю 
комфортними і здорови-
ми умовами утримання. 
Температура (особливо 
температура підлоги), 
інтенсивність вентиля-
ції та вологість повинні 
суворо регулюватись і 
перебувати під контр-
олем птахівників. недо-
тримання оптимальних 

рис.1
Принципова схема трубчастого газового нагрівача, розташованого 
в конструкції підлоги
1- газовий пальник; 2-патрубок для подачі повітря; 3-патрубок 
для подачі газу; 4- початкова ділянка лінійного нагрівача в 
теплоізоляції; 5- витяжний вентилятор; 6- канали газоповітряної 
суміші; 7- патрубок відводу газоповітряної суміші.
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режимів за цими показниками, швидше за 
все, призведе до втрати птиці та прибутку.

в пташнику найважливішим па-
раметром є тепла та суха підлога. в цьому 
випадку можливе використання нового тех-
нічного рішення коли канали трубчастого 
газового нагрівача розташовані в будівель-
ній конструкції (у просторі підлоги), прин-
ципова схема якого представлена на рис. 1. 
детальний вигляд каналу у конструкції під-
логи приведений на рис. 2.

використання поверхонь будівель-
них конструкцій як нагрівальних повер-
хонь застосовується при газоповітряному 
опаленні приміщень (поверхні стін та вер-
тикальних каналів при пічному або камінному опаленні), де переміщення димових 
газів здійснюється за рахунок гравітаційного перепаду тиску. в даному технічному 
рішенні газоповітряний теплоносій переміщується примусово за допомогою витяж-
ного вентилятора.

у роботах [1, с. 1-4; 2, с. 161–165; 3, с. 130–132] представлено удосконалення 
конструкції і математичного моделювання трубчастих газових нагрівачів вільно роз-
ташованих в опалювальному приміщенні. на їх підставі у технічному рішенні [4, с. 
395–399] наведена математична модель нагрівачів, розташованих у будівельних кон-
струкціях, яка складається з моделі трубчастого газового нагрівача і рівняння тепло-
провідності в конструкції, пов’язаних між собою граничними умовами. у роботі [5, 
с. 441–446] для трубчастих газових нагрівачів з розміщенням газоповітряних каналів 
у будівельних конструкціях приведений вибір раціональних параметрів проектуван-
ня.

використаний алгоритм еволюційного пошуку [6, с. 16-30] для розрахунку 
теплообміну між газоповітряною сумішшю в каналі будівельної конструкції трубчас-
того нагрівача і опалювальним простором. розрахунок наведений у [7, с. 238–243].

робота трубчастого нагрівача канали якого розташовані у будівельній кон-
струкції здійснюється завдяки газовому пальнику та витяжному вентилятору. Тепло 
від газоповітряної суміші в каналі передається у будівельну конструкцію, а звідти в 
опалюване середовище.

для дослідження подібних систем необхідно перевірити теплотворну здат-
ність будівельної конструкції каналу.

розглядається канал перетином 150×150  мм розташований у будівельній 
конструкції з характеристиками матеріалу: важкий бетон марки М-150 (в 12,5).

Температури на поверхні будівельної конструкції визначино зі зведеного те-
плового балансу, який складається з рівнянь теплопровідності і тепловіддачі:

 (ф. 1)
де λм – теплопровідність матеріалу будівельної конструкції, вт/м °c;
– товщина матеріалу будівельної конструкції, м;

рис.2
канал газоповітряної суміші у просторі 
підлоги
1 – канал газоповітряної суміші; 2 – короб з 
матеріалу 1; 3 – пластина з матеріалу 2.
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α  – коефіці-

єнт тепловіддачі від 
поверхні будівельної 
конструкції в навко-
лишнє середовище, 
вт/м2 °c;

tw– темпера-
тура газоповітряної 
суміші в каналі буді-
вельної конструкції 
трубчастого нагрівача, 
°c;

tp  – темпера-
тура поверхні буді-
вельної конструкції, 
°c;

to – температура навколишнього середовища, °c.
З рівняння (1) температура поверхні будівельної конструкції:

 (ф. 2)

де λм = 1,28-1,74=1,5 вт/м °c;
tw = 250°c;
to = 25 °c.
на рис. 3 визначена розрахункова схема температури поверхні будівельної 

Рис.3
Розрахункова схема температури поверхні будівельної 
конструкції

Рис.4
Графік розподілу температури на поверхні будівельної конструкції
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конструкції.

За допомогою виразів (ф. 1) – (ф. 2) визначені температури на поверхні буді-
вельної конструкції каналу трубчастого нагрівача, результати наведені на рис. 4.

в результаті розрахунку на рис. 4 видно, що температури поверхні будівель-
ної конструкції достатньо високі, що підтверджує (при використанні допоміжних 
утеплюючи матеріалів) можливість використання такого технічного рішення.

Фінансові витрати птахівників можуть бути завищеними, якщо з самого по-
чатку в пташнику не створюється здоровий мікроклімат. водночас, оплата тепла, за-
звичай, становить найбільшу статтю витрат у птахівництві. Таким чином, викорис-
тання ефективних методів обігріву може істотно впливати на підсумковий прибуток 
птахівників.
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нализация.
Барсук р.в.

аспирант, ГвуЗ”Приднепровская Государственная академия Строитель-
ства и архитектуры”

влиЯние КонСтрУКтивнЫх и режиМнЫх ПраМетров 
на ЭФеКтивноСть раБотЫ ГорелКи на Пеллетах

Постановка задачи.
известны системы газо-воздушного отопления. в данных системах обогрев 

рабочей зоны осуществляется преимущественно тепловым излучением с поверхнос-
ти теплоизлучающих труб, устанавливаемых в верхней зоне помещения. они имеют 
ряд преимуществ, например, малая подвижность воздуха в помещении, равномерное 
распределение температуры воздуха в помещении, и т.д. Примером могут служить 
разработанные системы редько а.о. и болотских М.М. газовые трубчатые лучистые 
нагреватели [1]. Так же существуют системы для лучистого отопления и нагрева-
ния воздуха иродов в.Ф., хацкевич Ю.в., осетянская д.Е. [2] и системы воздушно-
лучистого отопления разработанные дудкин к.в., иродов в.Ф., Ткачова в.в., черно-
морец Г.Я. [3].

Существуют горелки на пеллетах для систем газовоздушного отопления. 
например, существует устройство для лучистого отопления и нагревания воздуха 
с использованием горелки на пеллетах, разработанные дудкин к.в., иродов в.Ф., 
черноиван а.а., черноморец Г.Я. [4]. данные типы устройств можно использовать в 
различных типах зданий, например для отопления теплиц [5].

Принципиальную схему работы можно представить в виде (рис.1).

Рисунок 1  
Принципиальная схема трубчатого газового нагревателя с пеллетной горелкой
1. Патрубок для подачи пеллет;
2. Патрубок для подачи первичного воздуха;
3. Вторичный воздух;
4. Трубчатая часть нагревателя;
5. Вытяжной вентилятор;
6. Патрубок для отвода отработанных газов.
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Эти системы используются, но не исследовано влияние конструктивных и 

режимных параметров горелки и трубчатого нагревателя на эффективность работы 
горелки, что и является целью данной работы.

в работе изложена разработанная методика экспериментального исследова-
ния эффективности пеллетной горелки и трубчатого нагревателя в зависимости от 
конструктивных и режимных параметров.

Методика экспериментального исследования.
ниже изложены конструктивные и режимные параметры работы пеллетной 

горелки и трубчатого нагревателя:
– диаметр трубчатого нагревателя, D;
– условный диаметр отверстий подачи первичного воздуха, d;
– Площадь основы, на которой происходит процесс сжигания пеллет, S;
– расход первичного воздуха, L1;
– расход вторичного воздуха, L2.
Так же можно указать следующие параметры, характеризующие 

эффективность работы пеллетной горелки и трубчатого нагревателя:
– Тепловая мощность горелки, Qт;
– Максимальная тепловая мощность горелки, Qmax;
– номинальная тепловая мощность горелки, Qn;
– Минимальная тепловая мощность горелки, Qmin;
– коэффициент предельного регулирования горелки, kп.р.;
– коэффициент рабочего регулирования горелки, kр.р.;
– диапазон регулирования тепловой мощности горелки, ∆р;
– нижний предел устойчивой работы горелки, Пн;
– верхний предел устойчивой работы горелки, Пв;
– концентрация co и nox в отработанных газах, Сmсо, Сmnox.
для решения поставленной задачи предполагается построить математичес-

кую модель и использовать метод самоорганизации моделей, изложенный в работе 
ивахненко а.Г. [6].
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QuEStIon oF 21 CEntury
one of the indefinite question in our time it’s GMo – indeed good or bad inven-

tion, are GMo is save? First of all need to understand what it means. in fact a genetically 
modified organism is an organism whose genetic material has been altered using genetic 
engineering  techniques. organisms that have been genetically modified include micro-
organisms such as bacteria and yeast, insects, plants, fish, and mammals. GMo receive a 
transformation method by means of one of ways: agrobacteriemic transfer, ballistic transfor-
mation, and elektroporation or virus transformation. The majority of commercial transgene 
plants is received by means of agrobacteriemic transfer or ballistic transformation. usually 
for transfer use a plasmid which contains the gene which work gives to an organism the 
given properties, promoter which regulates inclusion of this gene, terminator of a transcrip-
tion and also the cartridge which contains the selection gene of resistance to an antibiotic to 
kanamycinum or herbicide. receiving transgene grades of new generation does not provide 
use of the selection gene which secondary’s qualities can be considered as undesirable. but 
the genetic design can include some genes which are necessary for complex work of a ge-
netic design.

in many cases use of transgene plants strongly increases productivity. There is an 
opinion that at present population of a planet only GMos can relieve the world of hunger 
threat as by means of gene modification it is possible to increase productivity and quality of 
food. [1, p.113]

process of synthesis of genes is developed now very well and even is substantially 
automated. There are the express devices supplied with the coMputEr in which memory 
put programs of synthesis various the nukleotidnykh of sequences. Such device synthesizes 
pieces of Dna up to 100 — 120 nitrogen bases long (oligonucleotides).

to build in a gene a vector, use enzymes — restrictases and ligases. with the help 
restrictases the gene and a vector can be cut on slices. by means of ligases such slices can be 
“stuck together”, connected in other combination, designing a new gene or concluding it in 
a vector.

The technique of introduction of genes in bacteria was developed after Frederik 
Griffith opened the phenomenon of bacteriemic transformation. at the heart of this phe-
nomenon primitive sexual process which at bacteria is accompanied by an exchange of small 
fragments of not chromosomal Dna, plasmids lies. plazmidny technologies were corner-
stone of introduction of simulated genes in bacteriemic cages. For introduction of a ready 
gene in the heritable device of cages of plants and animals transfektion process is used.
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For the first time GMo-products appeared in the market in the early nineties. in 

1994 the modified tomato (FlavrSavr), calgene company production with the raised shelf 
life is commercialized genetically. Genetic transformation in this case did not lead to em-
bedding of any gene, and concerned only removal of a gene of a polygalacturonase with the 
help the anti-psychic technology. in norm the product of this gene promotes destruction of 
cell-like walls of a fruit in the course of storage. FlavrSavr not for long existed in the market 
as there are cheaper conventional grades with the same properties. Majority of the modern 
genetically modified products of a phytogenesis. as of 2009, 33 species of transgene plants 
are commercialized and allowed to cultivation at least in one country: soy, corn, a cotton, 
sugar, a papaya, pumpkin, a paprika, a tomato, rice.

GMos are used in applied medicine since 1982. This year the genetically engineered 
human insulin received by means of genetically modified bacteria is registered as medicine. 
works on creation genetically the modified plants producing components of vaccines and 
drugs against dangerous infections (plague, hiV) are conducted. at a stage of clinical tests 
there is the pro-insulin received from genetically modified carthamus. Successfully passed 
tests and medicine against thromboses on the basis of protein from milk of transgene goats 
is approved to use.

roughly the new branch of medicine — a gene therapy develops. The principles 
are its cornerstone similar to GMos which were used at creation, but the genome of somatic 
cells of the person acts as object of modification. now a gene therapy — one of the main 
methods of treatment of some diseases. So, every fourth child, suffering SciD (severe com-
bined immune deficiency) is narrower in 1999, was treated by means of gene therapy.

in agriculture genetic engineering is used for creation of the new plant varieties 
steady against adverse conditions of the environment and wreckers, possessing the best 
growth and tastes. начало формы

Developed genetically engineered bacteria capable of producing clean fuels. in 
2003, the market has GloFish – the first genetically modified organism created for aesthetic 
purposes, and pet first of its kind. in 2009 goes on sale of GM varieties rose «applause» with 
blue flowers. Thus, the centuries-old dream come true breeders tried unsuccessfully to bring 
“blue roses” (more details on en: blue rose).

introduced in the early 1970s, recombinant Dna technology (en: recombinant 
Dna) has opened the possibility of organisms that contain foreign genes. This caused public 
concern and initiated the discussion about the safety of such manipulations.

in 1974, the united States was created commission of the leading researchers in the 
field of molecular biology to the study of this question . in three of the most famous scientific 
journals (Science, nature, proceedings of the national academy of Sciences) was published 
the so-called “letter of brega ,” which called for scientists to temporarily refrain from experi-
ments in this field .

in the early 1980s in the united States received the first line of GMos intended 
for commercial use. Governmental organizations such as the nih (national institutes of 
health) and the FDa (Food and Drug administration), was conducted a comprehensive 
inspection of these lines. once proved their safety, these organisms line got access to the 
market.

Methods of test for the presence of GMos: typically, checking for the presence of 
GMos carried out using the polymerase chain reaction ( pcr). pcr involves three basic 
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steps: artificial synthesis of small pieces of Dna primers , which are complementary to the 
embedded portion of the gene into an organism , it can specifically recognize and chemically 
communicate with it .

when primers are a target sequence, fast starts a chain reaction of synthesis of built- 
Dna region. Thus, the built-in target Dna molecule is copied millions of times(amplified).
The amplified product can be detected by means of different devices. if the product is de-
tected, it is a testament to that found in the sample Dna genetically modified organism. The 
exact amount of GMos in the product can be determined. For a long time only determined 
the presence of GMos in the product: the product contains GMos or not. relatively recently 
developed methods for the quantitative determination – pcr in real time aplifitsirovanny 
product labeled with a fluorescent dye, and emission intensity is compared with calibrated 
standards. however, even the best devices still show a serious error. Quantitative determina-
tion of the presence of the GMo is possible only when the product can be isolated from a 
sufficient amount of Dna. if difficulties arise with the release of Dna , which is quite un-
stable , destroyed and lost during the processing of the product (purification and refining of 
oil or lecithin , thermal and chemical processing, handling pressure ), while quantification 
impossible. ways of allocation of Dna in different laboratories can be different therefore 
indicators of quantitative value can as will differ even if the same product is analyzed.

toxicity that may be associated with GMos. certain gene products are transferred into 
an organism in genetic engineering techniques, may exhibit toxic characteristics. in 1999 he pub-
lished an article arpad pusztai (Árpád pusztai), concerning the toxicity of genetically modified 
potatoes to rats. in the potato was built snowdrop lectin gene from Galanthus nivalis to increase 
potato resistance to nematodes. Feeding potatoes to rats demonstrated toxic effects of genetically 
modified varieties. publication of data preceded the scandal, because the results were presented 
to the expert evaluation by other scientists. pusztai proposed explanation is that the toxic effect 
is likely caused not a lectin , and the method of gene transfer is not supported by the majority 
of scientists , as presented in this paper is insufficient data to formulate just such conclusions. 
Development of transgenic potato lectin gene discontinued.

russian researcher irina Ermakova conducted a study on rats, which, in its view, 
demonstrates the pathological effect of genetically modified soybean reproductive qual-
ity animals . Since the data have been widely discussed in the world press, without being 
published in refereed journals, the scientific community considered the results more thor-
oughly. overview of six independent experts world-class led to the following conclusions re-
garding this experience: irina Ermakova results contradict the standardized results of other 
researchers who have worked with the same variety of soybeans and showed no toxic effects 
on the body. in his work Ermakova remarked that the transgenic soy in the netherlands, 
although the company does not deliver award- genetically modified soybeans. [5, p.127]

used GMo products and the control samples are a mixture of original varieties. no 
evidence was given that the control samples did not contain genes with modified material 
also does not show that the modified soybean transgenic 100 %. no description of the com-
ponents of diets and diet rats. There are no data on the supply of individuals demonstrated 
data relate only to groups of individuals. also reduced weight in the control group indicates 
insufficient inspection or malnutrition rats, which concludes the researcher irrelevant. prior 
to 2007, published 270 scientific papers, which demonstrate the safety of genetically modi-
fied foods.
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as well known in the history of another fact “false accusations” GMo products. 

cause mass death of honeybees, which reached its peak in the u.S. in 2007 and which was 
called “the collapse of bee colonies”, has long been considered the cultivation of bt- crops. Later 
determined that the cause of death of bees has become a viral infection, and non-GMo.

Very famous belgian scientist Mark Van Montagu said that for 20 years the use of 
transgenic plants is not a single case of harm to human health . and age in which we live, will 
be the century of GM plants. in general we can say that in modern society there is a phobia 
towards GM food . Educated and sane people understand that our state of health is affected 
by many factors. and separated from one another is extremely difficult. Does not affect the 
health of children by their parents consumption of alcohol, drugs or shoddy and hazardous 
products, for example, grown in environmentally disadvantaged areas? Thousands of people 
die from fake vodka from drugs. and there are statistics on this issue. and concerning GM 
products such figures are available. and if such statistics were, it would be possible to com-
pare them with data on the influence of drugs or alcohol consumption on human health. 
in short, balanced position on this issue, in my opinion, is that some products containing 
GMos may cause effects, but some – not to call.
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оЦенКа влиЯниЯ ПроСлУШиваниЯ МУЗЫКи раЗлиЧнЫх 
наПравлениЙ на ГеМоДинаМиЧеСКие ПоКаЗатели ЗДоровЫх 

СтУДентов

Современная физиологическая наука разрабатывает все новые подходы для 
изучения некоторых феноменов. одним из таких подходов является оценка влияния 
музыки на здоровье человека. известно, что музыка может существенно изменять 
состояние эмоциональной сферы человека посредством активации отделов лимби-
ческой системы мозга [1]. Еще на рубеже XiX-XX веков в работах русского физиолога 
и.р. Тарханова было показано, что мелодии, доставляющие человеку радость, замед-
ляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению 
сосудов и нормализации артериального давления, а раздражающая музыка даёт пря-
мо противоположный эффект.

Личное пространство и окружающий мир студенческой молодежи XXi века 
достаточно активно заполнены различной музыкой. Ее слушают целенаправленно 
через наушники или вынужденно, пребывая в зоне звучания гармоничных или не 
очень звуков – в общежитии, транспорте. в последнем случае выбор прослушивае-
мого музыкального произведения зачастую может не совпадать с личными предпо-
чтениями.

Целью настоящей работы стало исследование реакции показателей гемоди-
намики у практически здоровых студентов медицинского вуза при прослушивании 
музыки различных направлений через наушники.

Материалы и методы
в экспериментальную группу вошли 29  практически здоровых студентов-

добровольцев (16 девушек и 13 юношей). Средний возраст на момент обследования 
составил 18,6±1,6 лет.

Систолическое (Сад) и диастолическое артериальное давление (дад) измеряли 
с помощью осциллометрического метода электронным прибором Microlife bp 3aG1 в по-
ложении сидя после 5 минут относительного покоя для улучшения точности измерения. 
Значение частоты сердечных сокращений (чСС) получали в режиме автоматического из-
мерения артериального давления. c помощью полученных данных вычисляли величину 
ударного объема (уо) и минутного объема кровообращения (Мок). После измерения и 
расчета гемодинамические данные вносили в протокол наблюдения. обследование во-
лонтеров проводили индивидуально в изолированной комнате в одно и то же время су-
ток. регистрацию гемодинамических параметров выполняли во время и сразу после про-
слушивания через наушники каждого музыкального фрагмента. длительность одного 
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музыкального трека составляла 2 минуты и отделялась от следующего 1 минутой паузы. 
для оценки влияния на параметры гемодинамики студентов были выбраны следующие 
музыкальные направления: классическая музыка (Ludwig van beethoven, Sonata para piano 
nº 14 Сlaro de luna), рок-музыка (halford, The one you Love to hate), клубная-музыка 
(rudimental, waiting all night) и поп-музыка (Michael Jackson, blood on The Dance). до-
полнительно провели анкетный опрос студентов, целью которого было установление 
личного отношения волонтера к восприятию разных музыкальных произведений как в 
целом, так и конкретно предложенных для исследования.

Поскольку выбранные гемодинамические параметры соответствовали нор-
мальному закону распределения (критерии колмогорова-Смирнова и Лиллифорс), 
для анализа использовали средние значения (M) и стандартное отклонение (SD). 
внутригрупповое сравнение показателей гемодинамики до и после прослушивания 
музык и в период пауз производили с помощью параметрического критерия Стью-
дента (t), программа Statistica 6.0.

результаты и их обсуждение
С помощью анкетного опроса установили, что все, принявшие участие в экс-

перименте студенты слушают музыку ежедневно, в 50% через наушники. Приоритеты 
выбора музыкальных направлений распределились следующим образом: рок музыку 
выбирают 55,5%, классическую или поп музыку около 37% тестируемых. наименьшее 
количество из группы выделили как любимую клубную музыку– 2 студента. Треть 
группы отметили, что предпочитают только один из музыкальных стилей: рок или 
поп музыка, а 44% среди предпочитаемых указали два музыкальных направления: 
поп и классика, поп и рок музыка.

учитывая исходные данные, состояние гемодинамики студентов можно счи-
тать удовлетворительным. Перед прослушиванием музыки чСС составила (78,8±10,0) 
ударов в минуту, величина Сад (117,1±8,8) мм.рт.ст., дад (74,5±5,5) мм.рт.ст, Мок 
(±5124,5) мл.

результаты мониторинга гемодинамических показателей позволили устано-
вить некоторую закономерность в реакции артериального давления (Сад и дад), 
частоты сердечных сокращений и Мок у студентов в зависимости от прослушива-
ния музыкальных фрагментов разных направлений.

обнаружили достоверное снижение Сад (0,04≤р≤0,0002) и дад 
(0,002≤р≤0,0002) по сравнению с их исходными величинами не только в процессе 
прослушивания студентами музыки разных стилей, но и во время пауз (рис. 1, а-б). 
наиболее выраженным снижение Сад имело место к моменту прослушивания му-
зыки стиля поп (4-й трек), а для дад такое снижение зарегистрировали при звуча-
нии клубной музыки (3-й трек).

реакция чСС при прослушивании музыки отображены на рис. 1 (Г). устано-
вили достоверное учащение этого параметра по сравнению с исходным в паузу по-
сле прослушивания классического фрагмента (р=0,05). более значимое увеличение 
чСС имело место во время прослушивания музыки стиля рок (р=0,009) и клубной 
(р=0,04). При предъявлении волонтерам поп музыки пульс учащался как во время 
прослушивания этого фрагмента (р=0,01), так и во время паузы после него (р=0,04).

наиболее реактивно реагирующим на предъявляемую музыку гемодина-
мическим параметром был Мок. от трека к треку обнаруживали достоверное его 
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увеличение (0,05≤р≤0,0001), наиболее заметным прирост Мок имел место при про-
слушивании клубной музыки (рис. 1, в.).

Таким образом, результаты настоящего исследования демонстрируют некото-
рый гипотензивный эффект вследствие прослушивания музыки 4-х разных направле-
ний. наиболее выраженным он был при предъявлении клубной и поп музыки.

Звучание рок, поп, клубной музыки вызывало у студентов заметный поло-
жительный хронотропный эффект, при этом наименее выраженным влиянием на 
частоту сердечных сокращений обладала классическая музыка.

исходя из динамики Мок, реакцию гемодинамических параметров волонте-
ров на прослушивание музыки разных направлений через наушники можно считать 
компенсированной.

литература.
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Изменения гемодинамических параметров (А. – систолическое артериальное давление; 
Б. – диастолическое артериальное давление; В – минутный объем кровообращения; 
Г – частота сердечных сокращений) студентов при прослушивании музыки разных 
направлений и пауз между прослушиваниями рисунок 1.
Примечание: 1 – исходный уровень показателя; 2 – классическая музыка; 3 – пауза 
после классической музыки; 4 – рок музыка; 5 – пауза после рок музыки; 6 – клубная 
музыка; 7 – пауза после клубной музыки; 8 – поп музыка; 9 – пауза после поп музыки.
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ПроБлеМа ГМо

Ця абревіатура сама по собі викликає настороженість. З моменту появи тран-
сгенів не стихають гарячі дискусії щодо того, наскільки вони потрібні людству і що 
більше вони з собою несуть – благо чи навпаки – зло. необхідно близько ста років, 
щоб беззаперечно спробувати довести правоту одного чи іншого твердження. однак, 
ми, українці, на жаль, не можемо чекати: ГМо вже тут! для себе та своїх нащадків ми 
маємо вибирати як ставитись до ГМо, чи споживати ГМо. аргументи за і проти на-
водять вчені зі всіх куточків світу.

Що говорять за ГМо?
Перший аргумент на захист генно модифікованих організмів – це те, що саме 

вони допоможуть вирішити продовольчі проблеми на нашій маленькій планеті. Мож-
ливо, ви не дуже замислюєтеся над проблемою голоду, але навіть у наші, здавалося б 
досить благополучні часи, на Землі є місця, де люди щодня вмирають від голоду. Зде-
більшого це стосується африканських країн. Прихильники ГМо говорять про те, що 
за допомогою даної технології можна вивести такі рослини, стійкі до африканських 
посух та різних хвороб. Тим самим, можна знизити або навіть зовсім відмовитися від 
використання хімії в сільському господарстві [1].

Можна вивести такі генно модифіковані види сільськогосподарських тварин, 
які будуть давати багато продукції, при цьому будуть не вимогливі до їжі і стійкі до 
захворювань. Прямо як у фантастичному фільмі! Причому на виведення нового виду 
тварини або рослини піде всього-то два –три роки.

аргументи на користь ГМо:
Генетичні технології допомагають збирати багатший урожай, використову-

вати менше добрив, пестицидів, отримувати продукти з великою кількістю пожив-
них речовин.

Традиційна селекція — повільний процес, тому як потрібні покоління, перш 
ніж буде досягнутий бажаний результат. Технології ГМо дозволяють створити 
потрібний генотип негайно, в поточному поколінні [2].

Генна інженерія — більш передбачуваний процес, ніж традиційна селекція, 
коли тисячі генів передаються потомству випадковим шляхом. При створенні ГМо 
зміни відбуваються з окремими генами чи блоками генів.

Загальноприйнятою стає думка, що тільки ГМоможуть позбавити світ від за-
грози голоду, так як за допомогою генної модифікації можна збільшувати врожайність 
і якість їжі. без генної інженерії людство може опинитися в глухому куті [2].

аргументи проти ГМо:
дослідження на щурах показали, що ГМо можуть становити небезпеку. у 

тварин, яких годували генетично модифікованою соєю і зерном, часто розвивалися 
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проблеми з печінкою і нирками. хоча результати випробувань на щурах не можна 
безпосередньо переносити на людей, можна зробити висновок, що ГМо можуть на-
давати несподіване вплив на тварин, як диких, так і домашніх [2].

ГМо не були достатнім чином протестовані. деякі тести ГМо проходили 
протягом дев’яноста днів, що не можна вважати достатнім для доказу майбутньої 
безпеки для людей протягом років чи навіть поколінь

Перенесення генів при генної інженерії більш непередбачуваний, ніж при 
природному схрещуванні. у природи є захисний механізм — представники різних 
видів не можуть схрещуватися і давати потомство. але з трансгенними технологі-
ями схрещують не тільки різні види, але і представників різних царств, наприклад, 
з’єднуючи гени тварин з генами мікробів або рослин. Таким чином, виникають гено-
типи, які неможливі в природі, і передбачити наслідки цього неможливо.

Генетично модифіковані продукти містять нові білки, які можуть викликати 
алергічну реакцію у людей, навіть в тих випадках, якщо не було алергії на вихідні 
компоненти.

Генетично модифіковані рослини і тварини можуть схрещуватися з природ-
ними популяціями, створюючи екологічні проблеми, такі як занадто швидке зрос-
тання популяції або зникнення видів, дисбаланс між видами в природі і так далі [2].

розвиток ГМо неминуче веде до розвитку монокультур, що загрожує харчо-
вого різноманітності та харчової безпеки.

вся харчова продукція має перевірятись і відповідним чином маркуватись 
щодо наявності там генетично-модифікованих організмів. наївно довіряти написам 
на кшталт «100% натуральний продукт» на тій продукції, що містить сою, кукурудзу, 
ріпак чи їх похідні. Це абсолютно нічого не означає.

Зараз ми, напевно, найбільш дика країна в Європі щодо незаконного й не-
контрольованого використанню трансгенних технологій. Я думаю, що україна й у 
майбутньому не зможе відмовитися від ГМ-сої, оскільки коли будь-який фермер 
спробує вирощувати цю сою, він уже на звичайну сою не перейде, якщо його спеці-
ально не зацікавити. Причина проста – витрати на вирощування ГМ-сої нижчі, ніж 
для звичайної сої. незважаючи на те, що вже протягом декількох років переважна 
частина сої в україні – трансгенна, ціна на неї не знизилася. Таким чином, виробник 
одержує надприбуток [1].

Якщо ви – прихильник здорового способу життя і противник ГМо, то вибір 
за вами.

література
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ЯКІСнІ ПоКаЗниКи МолоК БІлоГо аМУра При рІЗних СПоСоБах 
вІДтвореннЯ

наведені результати еколого-фізіологічного відтворення білого амура в лісо-
степовій зоні україни свідчать, що басейновий спосіб одержання статевих продуктів 
у даних риб є більш економічно ефективним. Як показали дослідження, у повторно 
нерестуючих самців спостерігаються кращі показники по густині, тривалості пря-
молінійного руху, але дещо збільшується кількість не життєстійких сперміїв.

Ключові слова / Key words: рибництво / fish farming, інновації / innovation, 
білий амур / grass carp, відтворення / reproductio, еколого-фізіологічний спосіб / 
ecological-physiological way, Табл. 2. Літ. 8 / tabl. 2. Lit. 8.

Постановка проблеми. для правильного розрахунку оптимізації кількісного 
співвідношення самок і самців на риборозплідниках, необхідно знати середню вели-
чину загальної кількості сперміїв, виробленої самцями протягом нерестового сезону. 
Загальна кількість виробленої самцями сперми визначається об’ємами еякулятів і 
концентрації в них сперміїв, величина яких різна на початку, в середині та напри-
кінці нерестового періоду. крім цього відомо, що самці більшості промислових видів 
кісткових риб (teleostei) мають властивість порційного дозрівання сперматозоїдів і 
зовнішнє сім´явикидання. Це дає можливість багаторазового використання самців 
під час нересту [3, 4, 5, 7]. Тому при еколого-фізіологічному відтворенні самці можуть 
бути використанні декілька разів під час нерестової кампанії.

кількість сперміїв, одержаних в окремих самців промислових видів риб для 
заводського відтворення, характеризує їх загальну індивідуальну робочу плодючість. 
Цей показник такий же необхідний для раціонального заводського риборозведення, 
як показник загальної індивідуальної робочої плодючості самки. Слід також проана-
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лізувати, як змінюється не тільки кількість, але і якість сперми протягом нерестової 
кампанії, та в залежності від інтенсивності використання плідників.

Фактично індивідуальна робоча плодючість самців визначається не за за-
гальною кількістю сперміїв в об’ємі еякуляту, а за реальним числом живих сперміїв у 
запліднені овулірованих ікринок [1, 6, 8].

Матеріал і методи досліджень.
дослідження із самцями білого амура виконувалися в 2000 і 2008 рр. на базі 

СТов “Прогрес” м. бар вінницької області. в 2000 році для аналізу якості сперми 
еякуляти були одержані від 10 самців при заводському відтворенні, через 8-10 годин 
після ін’єктування відбирали молоки. а також були відібрані еякуляти в 10 самців, 
які приймали участь в еколого-фізіологічному відтворенні. Їх відловлювали із кру-
глих басейнів після появи в басейні першої нерестуючої пари. в 2008 році було віді-
брано молоки у самців другої генерації еколого-фізіологічного відтворення, також 
шляхом переривання нересту і відлову самців із басейнів. Ін’єктування проводили 
одноразове, другий і третій відбір проводили без гіпофізарних ін’єктувань через 
6 днів після попереднього, також шляхом нересту в басейні та зціджуванні молок. 
всього проаналізовано 20 еякулятів в 2000 році та 30 еякулятів в 2008 році. Якість 
молок оцінювали за трьома показниками рухливості сперміїв (t – 18-24 °С), густина 
та кількість життєстійких та мертвих сперміїв.

об’єм еякуляту молок визначали в скляних пробірках, рухливість сперміїв 
визначали за допомогою секундоміра та мікроскопа із збільшенням у 320 разів, ви-
значення для кожної проби проводили двократно та визначали середнє. активування 
молок під час досліджень проводили за допомогою прісної води. концентрацію спер-
міїв визначали за допомогою спектр-калориметра. відсоток життєстійких та мертвих 
підраховували візуально під час визначення рухливості сперміїв в полі зору мікро-
скопа при збільшені в 320 разів. Запліднюючу здатність молок білого амура визнача-
ли за відсотком заплідненої ікри, який досліджували через 1,5 год інкубації ікри.

результати досліджень та їх обговорення показали, що у самців які брали 
участь у відтворенні в круглих басейнах значно вища тривалість прямолінійного руху 
сперміїв; так у перше нерестуючих ця різниця становила 18,3 секунди та у повторно 
нерестуючих 17,2 секунди. Також суттєва різниця відмічена у кількості не життєстій-
ких та мертвих сперміїв. у молоках, які були відібрані при заводському способі від-

Таблиця 1.  
Якісні показники молок білого амура в 2000 р.
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Вперше нерестуючі 26,2 42,0 44,6 25,8 60,3 28,7

Повторно нерестуючі 34,1 51,5 37,4 35,2 68,7 26,2
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творення у перших нерестуючих самців відсоток не життєстійких сперміїв на 14,9% 
був вищий, та у повторно нерестуючих на 11,2 % відповідно (див табл. 1).

Ці показники свідчать про значно нижчу якість молок відібраних при завод-
ському методі відтворення, ніж молок під час нересту в круглих басейнах. користу-
ючись літературними даними [2], що дозрівання молок у білого амура направлено 
від головного відділу сім’яника до хвостового, що пов’язано із характером виведення 
зрілих еякулятів в період розтягнутого нересту. Тому під час разового використання 
у відтворенні плідники частково звільняють гонади від молок. для більшої ефектив-
ності було прийнято рішення повторно використати плідників під час нересту. але 
для другого та третього нересту використовували тільки тих плідників, у яких збере-
глися добре виражені ознаки самців (шлюбне вбрання), без зовнішніх пошкоджень 
від попереднього нересту та ознак кволості таблиця 2.

Повторне використання плідників проводили через кожні 6  днів, від попере-
днього нересту до наступного самці знаходилися в земляних перед нерестових садках.

аналізуючи одержані результати якісних показників молок білого амура при 
повторних використаннях самців у нерестовій кампанії видно, що при другому не-
ресті показники суттєво не відрізняються, а при третьому нересті значно збільшився 
відсоток не життєстійких сперміїв: вперше нерестуючих на 6,6% порівняно із першим 
нерестом, а у повторно нерестуючих на 4,9%. Зниження даного показника закономір-
не, адже третій нерест припав на кінець нерестової кампанії, плідники перезрівали і 
втрачали свої відтворювальні якості.

отже при оптимальному інтервалі між першим, другим та третім нерестом, 
якщо вони проведені на початку та всередині нерестової кампанії (календарні строки 
можуть бути різні в залежності від року), якість сперми в одних і тих же самців може 
відновлюватися за рахунок дозрівання сперміїв для формування нових еякулятів. Це 

Таблиця 2.  
Якісні показники молок білого амура в 2008 р.
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дає можливість скоротити кількість самців, які використовуються в нерестовій кам-
панії при еколого-фізіологічному відтворенні, адже співвідношення самців до самок в 
басейні становить 1:1. Це дасть можливість знизити затрати на гормональні припара-
ти при другому та третьому нересті (самцям не проводили гіпофізарних ін’єктувань) 
збудником для них були самки та турбулентні потоки води як в природному ареалі.

основним критерієм якості молок є запліднююча здатність сперміїв, за цим 
показником значного відхилення не спостерігалося під час першого, другого та тре-
тього нерестів; цей показник був постійно високий і становив від 94-96%. При за-
водському методі відтворення цей показник був дещо менший і становив – 90-94%, 
такого високого показника було досягнуто за рахунок надлишкового використання 
молок для осіменіння ікри (біля 5 мл/кг), що значно перевищує нормативи.

висновки. Як показали дослідження, у повторно нерестуючих самців спо-
стерігаються кращі показники по густині, тривалості прямолінійного руху, але дещо 
збільшується кількість не життєстійких сперміїв.
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SEKCJA 5. gEogrAfiCzny nAuKi(геогрАфичеСкие нАуки)

ПоД- СекЦиЯ 1. Географическая картография.
нестерчук І.К. 

кандидат географічних наук, 
доцент кафедри геодезії та землеустрою 

житомирський національний агроекологічний університет 
(Україна)

МожливоСтІ І ПроБлеМи виКориСтаннЯ КоМП’ютерних 
технолоГІЙ У виКлаДаннІ КартоГраФІї

в картографії закладені великі можливості для застосування нових техноло-
гій. нами виділено декілька основних напрямків використання комп’ютерних техно-
логій та засобів мультимедія (рис. 1).

І напрямок – демонстрація матеріалів.
на відміну від демонстрації настільних карт, засоби мультимедія дозволяють 

звернути увагу студентів на найважливіші об’єкти і явища, зображені на картах і ін-
ших навчальних матеріалах. Мультимедія дає можливість викладачеві демонструвати 
на екрані різноманітні геозображення: статистичні і динамічні, плоскі і об’ємні. За-
стосування мультимедія вирішує проблему розвитку міждисциплінарного мислення 
студентів, що є дуже важливим для підготовки майбутнього фахівця з геодезії, карто-
графії та землеустрою. для цього не достатньо одних карт. Поряд з ними необхідно 
аерокосмічні і фотознімки знімки, схеми і графіки, діаграми та фільми.

ІІ напрямок – візуалізація процесів.
Мультимедійне представлення географічних процесів є творчим завданням, 

яке вирішують одночасно викладач і студент. найбільшого розповсюдження та за-
стосування набули такі процеси:

• побудова картографічних проекцій. рукописна побудова і оформлен-
ня проекцій  – трудомістка справа. важливим моментом є демонстрація 
комп’ютерної побудови цих проекцій в програмі avtocaD. у більш пізні 
версії додані функції, які дозволяють використовувати її для складання 
картографічних проекцій і геосистем;

• побудова ізоліній і статистичних шарів. Побудова ізоліній (горизонта-

Рис. 1. Напрямки використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальної 
дисципліни картографія
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лей) – це складне завдання. Яке потребує точної математичної інтерполя-
ції і просторової уяви. не менш відповідальними є нанесення пошарового 
фарбування між ізолініями, так щоб інтенсивність одного і того ж кольору 
відображала величину показника: чим більший показник, тим інтенсив-
ніший колір. кольоровий олівець дає можливість розфарбувати 4 – 5 схо-
динок інтенсивності; акварель не набагато більше. комп’ютер вирішує 
це завдання набагато скоріше і точніше. окрім того, абияку поверхню з 
точками які мають три виміри, можна представити у вигляді об’єкта фігу-
ри – блок- діаграми. для складання її вручну потрібно багато часу та сил, 
а точність при цьому не велика. комп’ютер дає можливість не тільки по-
будувати блок-діаграму, але і показати її в різних ракурсах. для побудови 
ізоліній і трьохвимірних статистичних поверхонь можна використовувати 
програму Surfer.

• комп’ютерне складання карт. Поруч із традиційними картами в географії 
та картографії прогрес вимагає створення не просто карт, а геоінформа-
ційних систем (ГІС). Такі системи неможливо створити вручну. доціль-
ною формою візуалізації є карта. Тому створення карт, атласів є основни-
ми функціями ГІС. Етапи і прийоми геоінформаційного картографування 
представлені на рис. 2.

• співставлення явищ. візуальне співставлення явищ і процесів в наочній 
демонстрації є дуже важливим, тому що на екрані компонується різна ін-

Рис. 2. Етапи та прийоми геоінформаційного картографування
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формація (динаміка процесів, зміна в часі будь-якого явища). особливо 
ефективним є метод нашарування (або накладання). Таке співставлення 
виглядає технічно простим, але потрібно привести карти різних періодів 
до одного масштабу і проекції, провести векторизацію зі складанням від-
повідних інформаційних шарів.

ІІІ напрямок – геоінформаційне навчання на даному етапі студенти викону-
ють графічні і картографічні роботи за допомогою комп’ютера, але частина викону-
ється в ручну. на часі виникає гостра необхідність спеціального геоінформаційного 
навчання (наприклад, введення геоінформатики в навчальні плани).

ІV напрямок – перевірка знань. у зв’язку з введенням рейтингової системи 
розробки комп’ютерних тестів, онлайн-тестування, індивідуальних завдань, які 
студенти отримують на кафедрі є актуальними і своєчасними.

V напрямок  – самостійна робота студентів. використання мультимедія 
для демонстрації результатів дипломних робіт (проектів), карт, графіків поліпшує 
якість викладання матеріалу, глибоко та ретельно розкриває зміст роботи. Задає тон 
дискусії. Спонукає студентів молодших курсів створювати презентації за темами 
своїх виступів. Широкого вжитку набуває використання засобів MS office, які 
застосовуються :

• MS Visio – для складання опорних логічних конспектів, використовуючи 
широку базу готових об’єктів.

• MS access – для створення можливих баз даних.
• MS Map point – для запровадження геоінформаційних систем (інформа-

ційних технологій) в навчанні картографії для створення динамічних кар-
тографічних образів.

• MS Explorer – для перегляду інтернет-ресурсів.
• MS outlook – для створення і отримання електронних листів при дистан-

ційному навчанні.
Застосування комп’ютерних технологій у викладанні картографії є основою 

навчального процесу, яка слугує для розширення та поглиблення знань отриманих на 
лекції, аналізу виступів студентів викладачем в ході лабораторно-практичних занять, 
підвищення цікавості (мотивації) та творчої активності студентства, використання 
Пк підсилює інтеграційну складову навчання, так як в подальшому студенти мають 
змогу застосовувати отримані знання та вміння в інших галузях знань. Гостро під-
німає проблему інертності викладацького складу до залучення їх до комп’ютерних 
технологій та мультимедія. або навпаки існує інша крайність сильне захоплення 
комп’ютерними технологіями та застосування їх там, де і без них можна обійтися. 
все таки розумніше за все було б дотримуватися у викладанні картографії свого роду 
балансу між традиційними та комп’ютерними технологіями.
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ПоКаЗатель инДеКСа ПатоГенноСти МетеоролоГиЧеСКоЙ 
СитУаЦии на территории БелГороДСКоЙ оБлаСти в 2010 ГоДУ.

в статье приведен анализ динамики индекса патогенности метеорологичес-
кой ситуации на территории Белгородской области в 2010 году, оказавшемся весь-
ма интересным для проведения исследования в данном направлении в связи с имею-
щимися данными, классифицирующими метеорологические условия, сложившиеся в 
2010 году на территории области, как аномальные. Для оценки степени раздражаю-
щего действия изменений погоды на организм был использован индекс патогенности 
метеорологической ситуации, который указывает не на характер изменения погоды, 
а на степень её раздражающего действия на организм и представляет собой сумму 
индексов патогенности разных метеорологических величин [2, с.143] Данный индекс 
является наиболее информативным показателем влияния погоды на человека, так 
как он учитывает: температуру воздуха, влажность воздуха, среднесуточную отно-
сительную влажность, скорость ветра.

Ключевые слова: раздражающие условия, индекс патогенности температуры, 
дискомфорт метеорологических величин, индекс патогенности, оптимальные усло-
вия.

Keywords: irritating conditions, the pathogenicity index of temperature, discomfort 
meteorological variables, the index of pathogenicity, optimal conditions.

введение
известнo, что пoгодные услoвия в кoмплексе неoднозначно вoздействуют 

на oрганизм человека. в оснoву исследoвания пoложены результаты наблюдений 
за сoстоянием атмoсферы, пoслужившие исхoдными данными для расчётa индекса 
патoгенности метеoролoгической ситуации.

Он слагается из частных индексов патогенности, отражающих динамику по-
годы суток по изменению температуры воздуха, влажности, скорости ветра, облачно-
сти, межсуточного изменения атмосферного давления, температуры и т.д.

данный индекс указывает не на характер изменения погoды, а на степень 
её раздражающегo вoздействия на oрганизм и представляет сoбой сумму индексов 
патoгенности разных метеoрологических величин.
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где It – индекс патогенности температуры;
It = 0,02(18 -t)2 при t < 18°С;
It = 0,2 (t – 18)2 при t > 18°С
t – среднесуточная температура,°С;
I∆t – индекс патогенности межсуточного изменения температуры
I∆t = 0,3 (∆t)2;
Ih – индекс патогенности влажности воздуха;
Ih = 10 (h-70/20)

h- среднесуточная относительная влажность, %;
Iv -индекс патогенности ветра;
Iv =0,2V2

V -среднесуточная скорость ветра, м/с;
in – индекс патогенности облачности,
in = 0,06n2, где n = 10 – 10Sф /Sm ;
Sm – максимально возможная продолжительность солнечного сияния, часы; 

Sф – фактическая продолжительность солнечного сияния, часы;
i∆p – индекс патогенности межсуточного изменения атмосферного давления 

∆p.
для оценки степени влияния погодных условий на человека были предложе-

ны следующие критериальные значения индекса патогенности [1, с.257]:
– оптимальные, комфортные – от 0 до 9,9 балла,
– слабо раздражающие – от 10 до 16 баллов,
– умеренно-раздражающие – 16,1 -18 баллов;
– сильно раздражающие – 18,1 – 24 балла;
– острые – более 24 баллов.
индекс патогенности погоды в 2010 году.
для расчета индекса патогенности были использованы ежедневные данные 

о температуре воздуха, относительной влажности и скорости ветра за период 2000 – 
2010  гг. по пяти метеостанциям, расположенным в северной (богородицкое-Фени-
но), западной (Готня) центральной (белгород), восточной (новый оскол) и южной 
(валуйки) частях белгородской области.

Представляет интерес информация о максимальных значениях индекса па-
тогенности, наблюдаемых за исследуемый период (табл.1.3).

Сохраняется тенденция в сезонном ходе индекса патогенности –максимальные 
значения выше в зимние месяцы. холодный сезон в белгородской области отлича-
ется весьма значительной активностью синоптических процессов и циркуляции в 
целом, что обусловливает биоклиматический дискомфорт по индексу патогенности 
метеоусловий.

Практически все максимальные значение по месяцам, кроме января, 
приурочены к пункту новый оскол, близкие по значения патогенности выявлены 
в валуйках, январский максимум патогенности выявлен именно здесь в 2010 года-
44,7 балла, значение превышает опасный порог в 2 раза.

высoкая oтносительная влажнoсть, в среднем 81  мм, сопровождающаяся 
низкой температурой и ветровым процессом-2,5  м/с способствует повышению те-
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плопроводности увеличивает теплоотдачу и снижает температуру кожи.
в июне и августе на протяжение исследуемого периода для пунктов белгород, 

валуйки, новый оскол отмечаются слабо раздражающие условия, однако нельзя не 
отметить июль и август 2010 года, когда во всех точках наблюдения были зафиксиро-
ванны раздражающие условия. огромный вклад оказал индекс патогенности темпе-
ратуры. усиление патогенности этих месяцев связано с тем, что лето 2010 года было 
аномальным по температурному. Стационирование антициклона над Европейской 
территорией россии и поступление тропического воздуха вызвало продолжитель-
ный период жаркой и сухой погоды на территории белгородской области, когда даже 
средняя суточная температура превышала 30оС. Так, в июле максимальная темпера-
тура превышала 300С в течение 21 дня, а на протяжении 5 дней она превышала 350С, 
при этом относительная влажность днем опускалась до 14%. Максимальное значение 
показателя выявлено в г. белгороде-17,8 и 23,5 баллов, соответственно для июля и 
августа.

Повторяемость различной степени погоды в целом за год, в очередной раз 
свидетельствует о том, что самые дискомфортные условия для каждого из пунктов 
сложились в 2010  году. в таблице 1.4  отображены результаты расчета количества 
дней с комфортной погодой.

Метеорологические условия на станциях складывались по-разному, и вслед-
ствие этого, степень патогенности носила дифференцированный характер в каждом 
пункте. в пункте валуйки количество дней с оптимальными условиями оказалось 
выше на 10 %, чем на остальных станциях (табл.1.5). однако прослеживается высокая 

Таблица 1.3 
Максимальные среднемесячные значения индекса патогенности на территории 
Белгородской области за период 2000-2010 гг. по месяцам

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Новый Оскол 44 47.5 33.1 19.7 13.3 13.3 16.2 21.6 18.4 24.7 37 46.9

Валуйки 44.7 44.2 31 19.3 13.3 12.9 15.7 21.2 17.6 24.3 35.7 45.2

Белгород 41.4 39 26.4 16.5 12.2 12.1 17.8 23.5 15.8 22.2 35.1 39.4

БГФенино 40.5 36.5 31.6 14.7 9.5 16.4 13.1 16.9 15.7 20.5 31.5 38.1

Готня 38.5 36.9 26.3 13.8 10.3 10.4 14.2 19.2 13.6 20.1 31.7 36.7

Таблица 1.4 
Повторяемость различной степени патогенности погоды в целом за год в Белгородской 
области, %

Пункт оптимальные
Слабо-
раздражающие

Умеренно-
раздражающие

Сильно-
раздражающие

Острые

Белгород 29 18 6 11 36
Б.-Фенино 29,6 19,8 5,8 12,8 32
Валуйки 39,7 9,9 3,2 12,1 35,1
Готня 31,3 18,9 3,2 14,8 31,8
Новый Оскол 37 14 10 11 28
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контрастность острых условий летнего и зимнего периода на фоне комфортной осе-
ни и весны, тогда как в остальных пунктах погода имела более сглаженный характер 
за исключением летнего периода.

в данном пункте 126 дней в году оказались крайне неблагоприятными – 35 % 
составляют острые условия. из них 25 % процентов приходится на зимний период, и 
только 10 % летний (июнь, август). наиболее раздражающие условия выявлены в но-
вом осколе, здесь доля оптимальных и слабораздражающих условий составила всего 
лишь 39 %, тогда, как в остальных пунктах процентная сумма дней с оптимальными 
и слабораздражающими условиями стремится 50 %.

Максимальная повторяемость холодной дискомфортной погоды отмече-на 
в новом осколе (37 %) и белгороде(36 %), близкое значение получено для валуек( 
40,3%). наиболее низкие значения повторяемости такой погоды – на юге и востоке 
области – в валуйках и новом осколе.

наибольшая продолжительность комфортной погоды отмечена в валуйках 
(40,3%), наименьшие значения повторяемости указанной погоды  – в Готне и бого-
родицком –Фенино-32%.

Среди исследуемых пунктов более длительный период комфортной погоды 
наблюдается в богородицком – Фенино и Готне. Если расположить станции по воз-
растанию уровня комфортности условий, то выстроится следующий ряд: новый 
оскол, валуйки, белгород, богородицкое – Фенино, Готня.
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Таблица 1.5 
Динамика индекса патогенности на территории Белгородской области в 2010 г.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Н. Оскол 43.8 39.1 26.3 15.9 6.6 10.7 16.2 21.6 10.7 22.8 34.2 34.3

Валуйки 44.7 42.4 26 11.8 6 11.4 15.7 21.2 10.4 20.6 30.4 34.4

Белгород 41.4 34.2 21.7 10.3 6.3 12.1 17.8 23.5 10.4 18.8 27.2 38.3

Готня 38.5 29 21.9 9.7 5.1 9.3 14.2 19.2 8.9 16.1 25 33.2

Б.-Фенино 40.5 29.3 21.5 9.5 5.6 8.7 13.1 16.9 8.8 16.9 23.7 33.9
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теоретиКо-МетоДолоГиЧеСКаЯ БаЗа иЗУЧениЯ КаЧеСтва жиЗни 
наСелениЯ: роССиЙСКие и ЗарУБежнЫе иССлеДованиЯ1

Theoretical and methodological basis of the quality of human life scrutiny: 
domestic and foreign researches

в статье дан обзор теоретико-методологических подходов зарубежных и 
отечественных ученых к изучению различных аспектов качества и уровня жизни на-
селения как на страновом, так и на внутрирегиональном уровнях.

Ключевые слова: методология, качество жизни населения, индекс качества 
жизни, региональные исследования.

The article surveys the theoretical and methodological approaches of foreign and do-
mestic scientists to research process of various aspects of quality and standards of living both at 
country and intraregional levels.

Keywords: methodology, quality of life, quality of life index, regional researches.

основой эффективного государственного управления должен являться систем-
ный подход к оценке качества жизни населения. Сегодня категория «качество жизни» – 
это достаточно широкое междисциплинарное понятие, позволяющее целостно подойти 
к осмыслению проблем жизнедеятельности современного человечества.

исходные представления об уровне благосостояния, как определенных стан-
дартах жизни человека заложено в работах к. Маркса, Ф. Энгельса, Э. реклю.

одним из первых среди ученых в своих работах о качестве жизни заговорил 
американский социолог D. risman (The Lonely crowd», 1950 г.) Само понятие качества 
жизни было предложено и введено в научный оборот Dzh. Gelbreyt («affluent society», 
1958 г.). Многообразие подходов к пониманию и исследованию данной научной кате-
гории было предложено в трудах таких зарубежных ученых, как D. bell, G. Markuza, 
a. toynbee, a. Maslou.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного рГнФ научного проекта №14-13-67002 «качество 
жизни населения Смоленской области: усиление территориальных различий»
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концепция совершенствования качества жизни была в центре внимания 

оон (1978г.) в результате специалисты этой организации создали адекватную си-
стему индикаторов социального развития, включающую 12 основных групп объек-
тивных показателей: а) демографические характеристики населения; б) санитарно-
гигиенические условия жизни; в) потребление продуктов питания; г) жилищные 
условия и обеспеченность потребительскими благами длительного пользования; д) 
образование и культура; е) занятость и условия труда; ж) доходы и расходы насе-
ления; з) стоимость жизни и потребительские цены; и) транспортные средства; к) 
организация отдыха, физкультура и спорт; л) социальное обеспечение; м) свобода че-
ловека [17]. Также был выделен общий раздел, охватывающий ряд показателей, необ-
ходимых для оценки качества жизни, но не являющихся, по мнению экспертов оон, 
непосредственными его характеристиками (национальный доход, ввП на душу насе-
ления и среднегодовой коэффициент его роста; объем и виды социального обслужи-
вания и др. ) [14]. Примеры сведения объективных показателей в один индекс можно 
обнаружить и в более поздних работах M. D. Morris, D. Johnston, F. Forrester.

наиболее фундаментальными работами в области «ощущаемого благополу-
чия» являются работы а. campbell, F. konvers, V. rogers, F. andrews. например, а. 
campbell, качество жизни связывает с достигнутым обществом уровнем благосо-
стояния, с субъективным восприятием индивидуального благополучия как жизни в 
целом, так и в отдельных жизненных областях [2].

в советской россии в отличие от европейского Запада и Соединенных Шта-
тов концепция «качества жизни» неоднократно подвергалась жесточайшей критике. 
в концептуальном плане разговоры о «качестве жизни» были призваны «…«дока-
зать» мнимые преимущества буржуазного образа жизни перед социалистическим» 
[13, с.150].

Первая российская школа изучения благосостояния сформировалась в ин-
ституте социально-экономических проблем народонаселения (иСЭПн ран) под 
руководством н.М. римашевской. начиная с конца 1960-х годов и на протяжении 
нескольких десятилетий, учеными были собраны и проанализированы данные, ка-
сающиеся практически всех сторон образа жизни населения, в том числе и относя-
щиеся к категории «качество жизни» (проект «Таганрог»).

в период с 1970  г. по 1980  г. концепции «образа жизни», «уровня жизни», 
«качества жизни», «стиля жизни» неоднократно обсуждались на международных 
конференциях, в которых принимали участие и советские ученые. Поэтому, не-
смотря на определенное неприятие, категория «качество жизни» в дальнейшем все 
чаще стала использоваться и в отечественных публикациях. в качестве теоретико-
методологической основы отечественных исследований данной проблемы стали ра-
боты ученых и.в. бестужева-Лады, Г.С. батыгина, Г.М. Зараковского.

Так, социолог и.в. бестужев-Лада представил свой теоретико-методологический 
подход, в котором определял качество жизни как социологическую категорию. Под ней 
он понимал единство объективных и субъективных показателей (качество питания, 
качество и модность одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, образова-
ния, сферы обслуживания, окружающей среды, структуру досуга, степень удовлетво-
рения потребностей в содержательном общении, знаниях, творческом труде, уровень 
стрессовых ситуаций, структуру расселения и др.) [9, с.126].
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в настоящее время на Западе концепция качества жизни превратилась в 

междисциплинарное научное направление. Если раньше понятие экономического 
роста большей частью ассоциировалось с повышением благосостояния общества, 
то сегодня рост производства не следует напрямую связывать с повышением жиз-
ненного уровня людей. на первый план выдвигается необходимость придать жизни 
«человечески достойное качество». Сегодня концепция качества жизни формируется 
как антитеза принципам общества потребления, призывающим к росту ради роста и 
удовлетворению потребностей как самоцели, и утверждает необходимость перехода 
к постиндустриальному обществу. в таком обществе акцент делается не на изобилии 
товаров и их возрастающем потреблении, а на введении элементов организованного 
потребления, обогащенного наличием духовных, социальных и культурных благ. на 
первый план должны выходить образование, наука, культура, информационные тех-
нологии и т.п. [12].

Так в 1992 г. в Японии была выработана качественно новая система оценки 
благосостояния и качества жизни – pLi (people`s Life indicators). Подобные системы 
социальных индикаторов были разработаны во Франции, Германии, Швеции и др. 
странах.

Согласно сведениям London’s Quality of Life Indicators 2008-09 Report   ве-
дущими индикаторами качества жизни в великобритании выступают «доступ к ка-
чественному образованию, работа, жилье и досуг, стабильность, здоровье и матери-
альные ресурсы, окружающая среда, состояние здоровья» [5]. Самые современные 
сведения о показателях качества жизни западноевропейского общества дают со-
циологические исследования. Так в книге Quality of life in Europe Social inequalities 
(2013) выявлено, что для европейцев сегодня важны не столько объективные факто-
ры, но такие представления как «достоинство и самоуважение, социальная поддерж-
ка, равенство, психическое здоровье, счастье» [6].

r. inglkhart и J. rabyer являются сторонниками психологического подхода к 
изучаемой проблеме. они отмечают, что удовлетворенность жизнью в целом адди-
тивна, отражая сумму степеней удовлетворенности индивидов разными областями 
жизни [4].

Среди современных российских теоретико-методологических и практиче-
ских исследований качества жизни можно выделить работы экономистов а.а. Са-
градова (1995), Т.в. Малышевой (2001), а.П. Егоршина, а.к. Зайцева (2002), С.а. ай-
вазяна (2002, 2005); социологов и.а. Щеткиной (2007) и др. их работы посвящены 
изучению отдельных составляющих качества жизни, таких как уровень жизни, каче-
ство трудовой жизни, качество населения, качество среды жизни и т.д.

важный вклад в исследования уровня жизни как одной из составляющих 
качества жизни внесли представители всероссийского центра по изучению уровня 
жизни (в.н. бобков и др.), всероссийской организации качества (вок), академии 
проблем качества (аПк), а также всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута технической эстетики (внииТЭ).

С конца XX века наблюдается существенный рост исследований по пробле-
ме качества жизни с медицинской точки зрения (chao n. (1992), webster k., cella D. 
(1998), henry-amar M. (2004),. в медицинском плане качество жизни понимается как 
уровень благополучия и степень удовлетворенности человека своим физическим, 
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психологическим и социальным состоянием, на которое влияют болезни и их лече-
ние, а также субъективная оценка, «индивидуальная реакция больного на те измене-
ния, которые произошли или могут произойти в результате заболевания и последую-
щего восстановления» [16, с.18].

исследовательскими центрами медицинского аспекта проблемы являются 
национальный институт рака (СШа), американское общество клинической онко-
логии, Европейская организация по исследованию и лечению рака (Eortc, бель-
гия), Межнациональный центр исследования качества жизни (Санкт-Петербург, 
россия), Французский национальный институт здоровья и медицинских исследо-
ваний (inSErM), медицинский факультет калифорнийского университета (СШа). 
они считают, что качество жизни имеет прогностическое значение для оценки вы-
живаемости онкологических и иных больных. для больных людей важно социальное 
функционирование, чувство благополучия [3].

необходимо отметить, что ученые ряда наук при изучении проблемы каче-
ства жизни используют теоретические основы социально-экономической географии, 
работают в тесном контакте с географами в экспедиционных исследованиях. Гео-
графические работы обогатили социологию пониманием таких факторов социаль-
ного развития регионов как историческая давность заселения, плотность населения, 
густота и людность населенных пунктов, природно-климатические условия, отрас-
левая структура производства, сложившийся уровень развития отраслей непроиз-
водственной сферы ,развитость транспортной инфраструктуры, расположение по 
отношению к важнейшим магистралям и общественным центрам разного уровня.

в настоящее время региональными исследованиями социальной инфра-
структуры, ее влиянием на качество жизни населения региона занимается С.и Яков-
лева. Проблемы качества жизни, особенно в контексте качества питания, здорового 
образа жизни, экологизации потребностей населения в своих работах поднимает б.и. 
кочуров. н.в. Зубаревич в работах «Социальное развитие регионов россии: пробле-
мы и тенденции переходного периода» [10] и «россия регионов: в каком социальном 
пространстве мы живем?» [15] рассматривает качество жизни как комплексный по-
казатель социального развития регионов россии, в характеристиках которого в раз-
ных пропорциях отражаются уровень жизни, условия жизни и качество населения. в 
одной из недавних своих статей «чего ждать четырем россиям» н.в. Зубаревич раз-
мышляет о влиянии современного экономического кризиса на качество жизни на-
селения разных регионов россии. автор предлагает свою типологию, деля страну на 
4 крупные части, отличающиеся друг от друга по качеству жизни населения, и харак-
теризует особенности проживания в каждой из этих «четырех россий» [11].

исследованиями межрегиональной миграции и ее связью с наиболее важ-
ными экономическими показателями, характеризующими уровень и качество жизни 
в регионах занимается Л.б. карачурина. вопросы территориального управления в 
контексте повышения качества жизни населения затрагивают в своих работах М.д. 
Шарыгин, а.а. Ткаченко, н.а. Щитова.

Многие отечественные ученые в своих научных работах осуществляют рей-
тинг регионов по качеству жизни населения. для этого используются различные 
методики. чаще всего показателем качества жизни является индекс развития чело-
веческого потенциала (ирчП), разработанный оон, который рассчитывается как 
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среднеарифметическая величина трех индексов: индекса ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении, индекса достигнутого уровня образования и индекса 
ввП на душу населения. ряд ученых использует методику независимого института 
социальной политики, разработанную сотрудниками географического факультета 
МГу (расчет «кризисного» и «полного» индекса качества жизни). Схожую методику, 
но с большим числом показателей (например, в ней учитывается миграционная при-
влекательность региона, развитость рынков услуг, доступность рабочих мест и пр.) 
разработала лаборатория математических методов политического анализа и прогно-
зировании факультета политологии МГу. Эту методику использует и.С. березняк для 
составления рейтинга регионов по качеству жизни (на примере Смоленской области 
и регионов, ее соседей) [8, с.30] .

Среди зарубежных региональных исследований данной научной категории 
можно выделить работы boyer r., Savageau D., которые выделили показатели каче-
ства жизни в городских агломерациях: погодно-климатические условия, стоимость 
жизни, работа, преступность, здравоохранение, транспорт, образование, культура 
[1]. интересна и работа Thomas G.S. включающая исследование рейтинга жизни в не-
больших городах америки, где одним из индикаторов счастья и благополучия людей 
является «сфера развлечений и отдыха» [7].

вопросам методологии статистического исследования и оценки различных 
аспектов качества и уровня жизни населения сегодня посвящены исследования таких 
ученых как в.Е. адамова, Л.Л. козловой, М.Г. назарова, б.Т. рябушкина, н.П. Тихо-
мирова, а.а. Френкеля.

обобщая изложенный материал, можно отметить, что с момента возник-
новения термина «качество жизни» и до настоящего времени содержание его рас-
крывалось по-разному в зависимости от этапов развития общества, социально-
экономической системы государств, позиции и научной школы автора определения. 
Так как цель современного мирового сообщества состоит в том, чтобы улучшить 
жизнь населения стран, повысить ее качество, то теоретико-методологические ис-
следования проблемы качества жизни становятся приоритетной целью развития лю-
бого государства.
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SEKCJA 6. gEologo minErAlogiCznE nAuKi  

(геолого минерАлогичеСкие нАуки.)
тарасенко Г.в., нурлыбаев н.К., Шалгумбаев н.н.,  

Молдамуратов а.т., Кожалаков а.а., теңизбаев М.Б.

ПалеоГеоГраФиЧеСКаЯ хараКтериСтиКа южноГо МанГЫШлаКа

в целях познания исторического развития Южного Мангышлака во время 
формирования континентальной коры использованы палеогеографические рекон-
струкции мно гих исследователей [1-8]. кроме традици онных методов выявления ис-
торических этапов становления земной коры в данной работе также использовались 
кинема тические и палеомагнитные данные, изложенные в работах [1,6,9] и дру гие. в 
свете этих данных Туранская плита образовалась за счет аккреции микроплит и за-
нимает промежуточное положение между древней русской континентальной плитой 
и копетдагом.

на севере Туранской плиты (бузачи, устюрт) становле ние континентальной 
коры произошло в конце девона, в цен тре (Мангышлак) в конце позднего триаса, и 
на юге (карабогазгол, Туркменская впадина) в мезозойское время. Точных данных 
палеомагнитных исследований по изучаемому району нет, так как они не проводи-
лись. Поэтому для палеореконструкций использованы сведения о дрейфе основных 
плит Евразии, изученных более подробно, что позволило со вместно с геолого-
геофизическими материалами для западной части Туранской плиты дать палеогео-
графическую характери стику с позиций мобилизма.

начало развития восточно-Европейской платформы соот ветствует 
1,7-2 млрд. лет [9]. образование юго-восточного обрамления, где происходило отод-
вигание от русской плиты сиалических блоков, находящихся в фундамен те Скиф-
ской и Туранской плит (устюртский массив, кряж карпинского) по активным ветвям 
трехлучевой системы риф тов, датируется второй половиной девона. часть возник-
шего океанического ложа, которого прогнозируется в Прикаспийской впадине.

По обрамлению этого бассейна начала формироваться пассивная окраина. 
вдоль всей бровки пассивной окраины в Прикаспии и Приуралье в девоне и карбо-
не рос барьерный риф. По палеомагнитным данным восточно-Европейский конти-
нент находился на экваторе, лишь немного перейдя в север ное полушарие. нали-
чие барьерного рифа хорошо подтвержда ет эти данные [9]. в позднепалеозоиское 
время к Евразии почти со всех сторон приближались другие континенты гондван-
ской окраины (рис.1). раскол происходил в районе современных аравии и индии, 
он хорошо документирован в омане. Северная окраина Тетиса в позднем палеозое 
была занята вулканическим поя сом, который сопровождался зоной субдукции, опус-
кавшейся под Евразию. в предкунгурское время устюртский массив – столкнулся с 
подковообразным выступом [6,9], обрамлявшим Прикаспийский бассейн, в резуль-
тате чего последний ока зался изолирован от мирового океана.

Столкновение устюртского микроконтинента происходило в додевонское вре-
мя и сопровождалось поглощением океани ческой коры в зоне беньоффа-Заварицкого 
под вулканические дуги астрахано-актюбинской зоны поднятий. Последующие кол-
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лизии типа континент-континент привели к образованию южно-Эмбинского вала, 
по которому проходит граница сочле нения Прикаспийской впадины и устюртского 
микроконтинен та. Сжатие Палеотетиса стало происходить южнее, в районе горно-
го Мангышлака, здесь океаническая кора поглощалась в зоне субдукции под Южно-
бузачинекую впадину и устюртский микроконтинент. Такой процесс четко отобра-
жается по сейсмопрофилю 2929350 треста МнГФ, проходящему через цен тральный 
каратауский мегавал в поперечном (субмеридианальном) направлении. на этом вре-
менном разре зе общей глубинной точке (оГТ) в интервале регистрации отражений, 
относи мых к поверхности Мохоровичича выделяется пакет волн с высокой плотнос-
тью, различающихся по интенсивности преимущественно напряженных осей син-
фазности. устойчивая корреляция магнитных и гравитационных полей по падению 

Рис.1. Реконструкция пояса тетис 280 млн. лет назад (по Зоненшайну Л.П. и др. 1990 г.)
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субдукции в сторону Южно-бузачинского прогиба позволяет говорить о присут-
ствии на глубине линз океанической коры, зажатых между древними палеозойскими 
складчатыми сооружениями на северо-востоке вдоль южной границы устюртского 
микроконтинента и на северо-западе до устья реки волги.

Сейсмические данные по зоне сочленения кряжа карпин ского и астрахан-
ского свода подтверждают наличие субдук ции по границе сочленения этих двух 
структур. выделение зон субдук ции по сейсмическим профилям позволяет предпо-
лагать продолжение процесса субдукции до настоящего времени с со путствующим 
тектоническим расслоением земной коры по глубинным разломам под углом от 1-2° 
до 45° от фундамента до мантии.

По последним данным устюртский континент распро страняется на терри-
тории Севере-бузачинского свода и прослеживается в каспийское море на 35-45 ки-
лометров к запа ду [6]. По сейсмическим временным разрезам в этом районе в палео-
зойских толщах не отмечаются регионально выдержанные отражающие горизонты.

в последующем развитии западной части Туранской плиты продолжалось 
совместно с альпийским складчатым поясом. он выражен в современном рельефе 
системой высо чайших горных хребтов, протянувшихся от альп до Гималаев, возник-
ших и продолжающих развиваться сегодня за счет столкновения континентальных 
масс африки, аравии и индии с Евразией. альпийский пояс – это складчатые со-
оружения мезозойского и кайнозойского возраста, созданные на месте мезозойского 
океана Тетис.

большей частью в складчатых комплексах, составляющих киммерийский 
пояс, распознаются породы, формировавшиеся на двух окраинах, обрамлявших 
океан Тетис, соответствен но, окраинах Гондваны и Евразии. в значительно мень-
шей мере в пределах пояса сохранились остатки океанической коры Тетиса. к ним 
относят глубоководные котловины черно го и каспийского морей. Северная гра-
ница альпийско-Гималайского пояса на западе Туранской плиты проходит по ка-
ратауской мегаантиклинали, так как здесь резко выражены зоны раннемезозойской 
(киммерийской) складчатости, в которых деформации подверглись триасовые и по-
зднепалеозойские толщи флишеподобной серии, перекрытые с резким несогласи-
ем средней и южнее каратау нижней юрой. Эти серии формировались в условиях 
эпиконтинентального подножия в бассейне, который отделял карабогазгольский 
континент от устюртского. Пермо-триасовые толщи прослеживаются по всему се-
верному краю палео-Тетиса на огромном пространстве от Западной Европы до вос-
точной азии (кушка, Парапамиз) на западе Туранской плиты пермотриасовые тол-
щи хорошо изучены, и история воссоздается более полно. в истории геологического 
развития триаса выделяются три этапа.

Первый этап начинается с момента образования серых глинистых сланцев 
беркутской свиты, накопление которых происходило в очень спокойной субакваль-
ной обстановке, способствовавшей тонкому отмучиванию материала в относительно 
теплом бассейне. беркутская свита сменяется песчаниками отпанской свиты, отлага-
ющимися в прибрежных и субаквально-дельтовых условиях, при аридном климате на 
окружающей суше. Снижение роли песчаников в западном направлении – от восточ-
ного Мангышлака к Центральному, вероятно связано с тем, что обломочный матери-
ал привносился с востока. Этим же объясняется и уменьшение толщины отложений 
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отпанской свиты с востока на запад. во время формирования долнапинской свиты и 
толщ восточно-каратауской серии происходило сжатие континентальной коры с юга 
иранским сегментом, что привело к регрессии и изменению климата. интенсивность 
привноса обломочного материала уменьшилась, аридность климата увеличилась, о 
чем свидетельствует уменьшение роли песчаников в разрезе. Поэтому, крансцветная 
толща долнапинской свиты на бузачах и Мангышлаке мо жет служить региональной 
покрышкой.

второй этап геологического развития начинается с известняково-глинистых 
зеленовато-серых морских пород с прослоями песчаников, которые отлагались в пери-
од растя жения континентальной коры в образовавшемся морском бас сейне. в поро-
дах содержатся среднеоленекские аммониты (тарталинская и караджатыкская свита). 
на кугусеме и карашеке отложения представлены преимущественно песчаниками, 
содержащими аммониты, в восточном каратау это слан цы восточно-каратауской се-
рии. в Западном каратау появля ются прослои прибрежных детритусовых глинистых 
известня ков, количество которых постепенно возрастает в западном направлении и в 
каратаучике достигает 26 %. По-видимому, с востока на запад продолжался привнос 
обломочного мате риала, но при этом береговая линия морского бассейна про ходила 
сравнительно близко от северной границы современ ных выходов каратауских пород 
и ее простирание было субширотным. в связи с этим на бузачах оленекский ярус, 
верхний и средним триас сложены красноцветами и более аргиллитисты. одновре-
менно с замещением фациального состава пород к западу сокращается их мощность. 
Так в разрезе карашек толща отложений тарталинской и караджатыкской свиты 
1600 метров, в восточном каратау около 1800 м, в Западном – от 1250 до 1000 м и в 
каратаучике – лишь 300 м [11].

регрессивная часть второго этапа представлена красноцветными песчани-
ками с катунами пород ереднетриасовой карауданской свиты. Ее образование про-
исходило в прибрежно-дельтовых районах при аридизации климата, интенсивном 
со кращении бассейна и развитии местных перемывов. отложения карауданской 
свиты, имеющей толщину приблизительно 1,5  километра, завершают второй этап 
(тип) осадконакопления.

кинематические данные также подтверждают движение Гондваны в 
северо-восточном направлении и поглощение океанической коры палео-Тетиса по 
маркируемым киммерий ским окраиннно-континентальным поясам Евразии. внут-
ри океана палео-Тетис шло поглощение позднепалеозойской океанической коры под 
Евроазиатскую окраину и наращивание новой океанической коры собственно само-
го океана Тетис, или неотетис. карабогазгольский микроконтинент вместе с океани-
ческой плитой Тетис перемещался на северо-восток и за ним на юге начинался нео-
тетис. Палео-Тетис стал окра инным морем, возникшим в тылу киммерийской зоны 
субдукции.

на этом основании можно согласиться с Зоненшайном Л.П. и хаиным в.Е., 
что Жазгурлинская и Сегендыкская де прессии являются реликтами неполного по-
глощения океаниче ской коры [9].

Третий этап представлен лишь нижней трансгрессивной частью с известня-
ками в основании, сложенной черными и темно-серыми сланцами, алевролитами и 
песчаниками хозбу-лакской и шаирской свит, которые распространены только в уз-
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кой приразломной зоне Мангышлака».

Формирование верхнетриасовых пород происходило в засолоненном бас-
сейне, на что указывает угнетенный характер фауны и отсутствие аммонитов [10]. 
обилие тонкодисперсно го углистого материала свидетельствует о восстановитель-
ной обстановке. источниками терригепного материала явля лись прилегающие об-
ласти (Южно Эмбинский вал, Мугоджары, урал, казабогазский свод). общая толщи-
на верхнетриасовых осадков превышает 3 км.

верхнетриасовые отложения отличаются от нижележащих составом, 
повышенными мощностями, неустойчивым характером чередования пород.

Если доверхнетриасовые отложения фор мировались в условиях ничем 
не отличающихся от существо вавших на устюрте и в Прикаспийской впадине, то 
верхне-триасовые образования в окружающих Мангышлак районах или не отлага-
лись вообще, или отлагались в виде континенталь ных маломощных осадков. в Цен-
тральном Мангышлаке, напро тив, они формировались в интенсивно прогибавшейся 
приразломной зоне, где скорость осадконакопления возросла при мерно в 3-4  раза 
по сравнению с предшествующим этапом. Это, по-видимому, связано, с тектоничес-
кими особенностями периода. в конце триаса (карнийский век) произошла одна из 
крупнейших деформаций на окраине Тетиса, вызванная столкновением с активной 
окраинной цепочкой континентов иранского сегмента, который в свою очередь не 
представлял единого целого. Палеомагнитные данные указывают на неза висимое 
движение, по крайней мере, двух его частей – за падной и восточной,

в начале ранней юры киммерийский этап тектогенеза за кончился. основные 
структуры были сформированы, наступил континентальный режим на всей запад-
ной части Туранской плиты. как отмечалось выше, киммерийский этап тектогенеза 
прослеживался до северной границы каратауского вала и да лее на север. активная 
окраина Евразии переместилась на юг и там, в основном, происходило наращивание 
континен тальной коры за счет микроконтинентов, оторвавшихся от Гондваны. Та-
ким образом, юг Туранской плиты предстает как типичное коллизионное складчатое 
сооружение, возникшее в результате сближения и конечного столкновения Евразии 
с континентами Гондваны. Под платформенным чехлом Туранской низменности 
заключены остатки микроконтинентов, океаниче ской коры и аккреционных призм, 
собравшихся в более круп ный континеталъный массив в предъюрский период [11].

Последующие этапы тектогенеза влияли на структурообразование, но не-
значительно. их влияние происходило по глубинным разломам субдуцированной 
океанической коры субгоризонтального направления (20-30°), что подтверждается 
геолого-геофизическими и сейсмологическими данными.
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SEKCJA 6. gEologo minErAlogiCznE nAuKi  

(геолого минерАлогичеСкие нАуки.)
тарасенко Г.в., Мирзабеков н.Б.,  

жұмағали ж.М., Кожалакова а.а., тайшева С.С.

ГеолоГиЧеСКое Строение и неФтеГаЗоноСноСть  
КараГиинСКоЙ СеДловинЫ

ha cтpуктуpнo тeктoничecкиx cxeмax пo внутpитpиacoвым oтpaжaющим 
гopизoнтaм kapaгиинcкaя ceдлoвинa зaнимaeт мecтo нa cтыкe нecкoлькиx 
тeктoничecкиx элeмeнтoв ii пopядкa: ceгeндыкcкoй дeпpeccии  – нa зaпaдe, 
ceгeндымыccкoй cтупeни  – нa ceвepe, Жeтыбaй-узeньcкoй cтупeни  – нa ceвepo-
вocтoкe и вocтoкe, Жaзгуpлинcкoй дeпpeccии  – нa югo-вocтoкe и Пecчaнoмыccкo-
paкушeчнoй зoны cвoдoвыx пoднятий – нa югe и югo-зaпaдe [10].

Гpaницы c ceгeндыкcкoй дeпpeccиeй и ceгeндымыccкoй cтупeнью тpac-
cиpуютcя дocтaтoчнo чeткo пo тeктoничecким paзлoмaм, aтaмбaйcкoму cуб-
мepидиoнaльнoму и Южнo-бacкумaкcкoму cубшиpoтнoму, cooтвeтcтвeннo. Xapaктep 
coчлeнeния ceдлoвины c дpугими тeктoничecкими элeмeнтaми, кaк пo тpиacoвoму 
кoмплeкcу, тaк и пo oтлoжeниям плaтфopмeннoгo чexлa, нocит в знaчитeльнoй cтeпeни 
уcлoвный xapaктep и нe coпpoвoждaeтcя измeнeниями мoщнocтeй, выпaдeниeм из 
paзpeзa cтpaтигpaфичecкиx пoдpaздeлeний, cмeнoй литoлoгo-фaциaльныx уcлoвий 
ocaдкoнaкoплeния и т.д., и, caмoe глaвнoe, – здecь oтcутcтвуют пpoтяжeнныe paзлoмы, 
кoтopыe мoжнo былo бы пpинять в кaчecтвe тeктoничecкиx гpaниц kapaгиинcкoй 
ceдлoвины [2].

b этoй cвязи для тeктoничecкoгo paйoниpoвaния paccмaтpивaeмoгo учacткa нaми, 
нapяду c тpиacoвoй, иcпoльзoвaнa cтpуктуpнaя кapтa пo V1  oтpaжaющeму гopизoнту. 
Пo xapaктepнoй кoнфигуpaции изoгипc южную гpaницу coчлeнeния kapaгиинcкoй 
ceдлoвины c Пecчaнoмыccкo-paкушeчнoй зoнoй мoжнo пpoвecти пo уcлoвнoй линии к 
ceвepу oт пoднятий ceв.Жaгa-Жaнтaнaт и дaлee чepeз cop бaтыp нa вocтoк.

Гpaницa c Жeтыбaй-узeньcкoй cтупeнью пpoвoдитcя пo kapимaнcкoму 
cубмepидиoнaльнoму paзлoму, мeняющeму в paйoнe плoщaди tapлы пpocтиpa-ниe 
нa cубшиpoтнoe.

c Жaзгуpлинcкoй дeпpeccиeй и бoльшoй Maнгышлaкcкoй флeкcуpoй 
kapaгиинcкaя ceдлoвинa coчлeняeтcя в paйoнe cop бaтыpa к югo-вocтoку oт плoщaди 
keнecтюбe. в этoм paйoнe пpoиcxoдит peзкoe измeнeниe пpocтиpaния изoгипc c 
cубшиpoтнoгo нa мepидиoнaльнoe, a кoнфигуpaция иx cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo к 
ceвepo-вocтoку oт cop бaтыpa нaчинaeтcя 3aпaднaя цeнтpиклинaль Жaзгуpлинcкoй 
дeпpeccии.

paзмepы kapaгиинcкoй ceдлoвины пo тpиacoвым oтлoжeниям (c учeтoм 
выдeлeния ceгeндымыccкoй cтупeни) cocтвляют 50*30  км. Фopмa ceдлoвины 
тpaпeцeидaльнaя, c шиpoким южным ocнoвaниeм (дo 40 км).

b пpeдeлax ceдлoвины пo тpиacoвым oтлoжeниям выдeляютcя тpи cуб-
мepидиoнaльныx блoкa: aтaмбaйcкий, aлaтoбинcкий и kapимaнcкий.

bce нaзвaнныe блoки c ceвepa oгpaничeны Южнo-бacкумaкcким paзлoмoм, 
являющимcя южнoй гpaницeй ceгeндымыccкoй cтупeни. aтaмбaйcкий блoк 
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paзмepaми 35*4  км oгpaничeн c зaпaдa и c вocтoкa aтaмбaйcким и capтoбинcким 
paзлoмaми cубмepидиoнaльнoгo пpocтиpaния. aмплитудa paзлoмoв нe пpeвышaeт 
50  мeтpoв. haибoлee пoгpужeнный учacтoк блoкa пo V2

ii oтpaжaющeму гopизoнту 
фикcиpуeтcя нa ceвepнoм eгo пoгpужeнии в paйoнe пoднятия taниpбepгeн – минуc 
4600 м, нaибoлee пpипoднятый – нa югe в paйoнe пoднятия cepкeш (минуc 3950 м).

b пpeдeлax блoкa зaкapтиpoвaнo пo тpиacу pяд пoднятий, чacть из кoтopыx 
(aтaмбaй, capтoбe, бopтoвoe) в cвoe вpeмя нaxoдилacь в глубoкoм буpeнии, 
чacть чиcлитcя в фoндe пoдгoтoвлeнныx (taниpбepгeн, cepкeш), чacть  – в фoндe 
выявлeнныx и уcтaнoвлeнныx (ушoбa, Южный cepкeш).

Пoднятиe taниpбepгeн пpeдcтaвляeт coбoю пo V2
ii и V1

3 гopизoнтaм пoлуcвoд 
пpимыкaния к capтoбинcкoму paзлoму paзмepaми 2,0*1,2 км и aмплитудoй пopядкa 
30 м. kpoвля кapбoнaтoв cpeднeгo тpиaca зaлeгaeт в пpeдeлax плoщaди нa oтмeткax 
минуc 4475 м – минуc 4500 м.

Пoднятиe capтoбe пpeдcтaвлeнo пoлуcвoдoм пpимыкaния к capтo-бинcкoму 
paзлoму.

Пo V2
ii oтpaжaющeму гopизoнту paзмepы пoднятия в гpaницax изoгипcы 

минуc 4175 м cocтaвляли 6,0*3,0 км пpи aмплитудe 125 мeтpoв, пo V1
3 oтpaжaющeму 

гopизoнту paзмepы и aмплитудa пoднятия пpaктичecки нe мeняютcя.
Пoднятиe aтaмбaй тaкжe пpeдcтaвляeт coбoю пoлуcвoд, пpимыкaющий к 

зaпaднoму, aтaмбaйcкoму, paзлoму.
Пo V2

ii и V1
3 oтpaжaющим гopизoнтaм пoднятиe имeeт paзмepы 4,5*2,0 км пpи 

aмплитудe 20 м в гpaницax пoлузaмкнутoй изoгипcы минуc 4150 м и минуc 3750 м, 
cooтвeтcтвeннo.

Пo мaтepиaлaм ceйcмopaзвeдoчныx paбoт cтpуктуpa capтoбe в тpиacoвыx 
oтлoжeнияx мoжeт пpeдcтaвлять coбoй ceвepную пepиклинaль бoлee кpупнoй 
лoкaльнoй cтpуктуpы, co cвoдoм, cмeщeнным к югу, к paйoну пoднятия ушoбa.

Пoднятиe ушoбa pacпoлoжeнo к югу oт capтoбe и пpимыкaeт cвoeй вocтoчнoй 
пepиклинaлью к capтoбинcкoму paзлoму. paзмepы пoднятия пo зaмкнутoй изoгипce 
минуc 4000 м cocтaвляют 3,2*2,4 км пpи aмплитудe пopядкa 30 м.

k югo-зaпaду oт ушoбы пo мaтepиaлaм ceйcмopaзвeдки кapтиpуeтcя пo 
cpeднe- и вepxнeтpиacoвым oтлoжeниям пoднятиe бopтoвoe, пpимыкaющee c 
вocтoкa к aтaмбaйcкoму paзлoму. Пoднятиe имeeт нeбoльшиe paзмepы: 1,5*1,0 км и 
aмплитуду нe бoлee 25 м [4].

b 1987  гoду в пpиcвoдoвoй чacти cтpуктуpы былa пpoбуpeнa пoиcкoвaя 
cквaжинa n 1.

b cквaжинe c глубины 3549 м (вepxний тpиac) oтмeчaлиcь гaзoпpoявлeния. 
Пpизнaки нeфтeгaзoнacыщeннocти в видe пpимaзoк битумa и зaпaxa нaблюдaлиcь 
в кepнe из вepxнeгo и cpeднeгo тpиaca, a пo зaключeнию люминиcцeнтнo-
битуминoлoгичecкиx иccлeдoвaний кepнa oтмeчaлocь пoвышeннoe coдepжaниe 
битумa.

Пpи плacтoиcпытaнии тpиacoвoгo paзpeзa лишь в бaзaльнoм гopизoнтe 
вepxнeгo тpиaca пoлучeны cлaбыe пpитoки гaзa. Пo зaключeнию Гиc эти интepвaлы 
xapaктepизуютcя кaк нe пepcпeктивныe пo пpoницaeмocти. b пaлeoзoe нa глубинe 
4205  м были вcкpыты гpaниты, дaвшиe нaдeжду нa oбнapужeниe зoн paзвития 
втopичныx кoллeктopoв в кope вывeтpивaния, пo aнaлoгии c oймaшoй. cквaжинa былa 
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углублeнa нa 250 м (зaбoй 4550 м), пpи этoм вcкpытa 345-мeтpoвaя тoлщa гpaнитoв, 
нeпpoницaeмыx пo peзультaтaм плacтoиcпытaния. b cвязи c oтpицaтeльными 
peзультaтaми буpeния cквaжинa ликвидиpoвaнa бeз cпуcкa экcплуaтaциoннoй 
кoлoнны и пoиcкoвыe paбoты нa плoщaди пpeкpaщeны.

Пoдгoтoвлeннoe ceйcмopaзвeдкoй MoГt пoднятиe cepкeш pacпoлoжeнo в 
нeпocpeдcтвeннoй близocти oт бopтoвoгo и пo V2

ii oтpaжaющeму гopизoнту имeeт 
paзмepы 2,5*1,2 км пpи aмплитудe 20 м в гpaницax зaмкнутoй изoгипcы минуc 3950 м. 
Пo V1

3  oтpaжaющeму гopизoнту в нижнeй чacти вepxнeгo тpиaca пoднятиe имeeт 
paзмepы 3,5*1,5  км и aмплитуду 20  м в кoнтуpe изoгипcы минуc 3600  м. 3aпaднoe 
кpылo cтpуктуpы ocлoжнeнo мaлoaмплитудным нapушeниeм cубмepидиoнaльнoгo 
пpocтиpaния.

b южнoй чacти aтaмбaйcкoгo блoкa пo oтpaжaющим гopизoнтaм в тpиace 
зaкapтиpoвaны eщe двe пoлoжитeльныe cтpуктуpы. oднa пpeдcтaвляeт coбoю 
пoлуcвoд, пpимыкaющий c зaпaдa к capтoбинcкoму paзлoму, paзмepы кoтopoгo 
пo пoлузaмкнутoй изoгипce минуc 3950  м (V2

ii oтpaжaющий гopизoнт) cocтaвляют 
2,0*1,0  км пpи aмплитудe дo 20  м. bтopaя, пpимыкaeт c вocтoкa к aтaмбaйcкoму 
paзлoму и имeeт paзмepы 2,8*1,0 км пpи aмплитудe пopядкa 20 м в пpeдeлax изoгипcы 
минуc 3950 м (V2(ii) oтpaжaющий гopизoнт). Пoднятиям дaны уcлoвныe нaзвaния 
Южный cepкeш-1 и Южный cepкeш-2.

aлaтoбинcкий блoк paзмepaми 35,0*6,0  км oгpaничeн c зaпaдa и вocтoкa 
capтoбинcким и aлaтoбинcким cубмepидиoнaльными paзлoмaми. b пpeдeлax блoкa 
cpeднeтpиacoвыe oтлoжeния пoгpужaютcя c югa нa ceвep oт oтмeтoк минуc 3900 м 
в paйoнe copкoля дo минуc 4600  м в cинклинaли к вocтoку oт taниpбepгeнa (V2

ii 
oтpaжaющий гopизoнт).

aлaтoбинcкий блoк ocлoжнeн pядoм пoднятий, бoльшинcтвo из кoтopыx 
пpeдcтaвляют coбoю пoлуaнтиклинaли, пpимыкaющиe c зaпaдa к aлaтoбинcкoму 
paзлoму.

oднo из нaибoлee кpупныx пoднятий kapaгиинcкoй ceдлoвины aлaтo-бинcкoe, 
пoдгoтoвлeннoe ceйcмopaзвeдкoй пo тpиacу, пpeдcтaвляeт coбoю пoлуaнтиклинaль 
paзмepaми 7,0*2,2 км и aмплитудoй бoлee 60 м в гpaницax зaмкнутoй изoгипcы минуc 
3900 м (V2

ii oтpaжaющий гopизoнт).
c 1987  гoдa нa плoщaди aлaтoбe пpoбуpeнo 10  пoиcкoвыx и paзвeдoчныx 

cквaжин и дoкaзaнa пpoмышлeннaя нeфтeгaзoнocнocть кapбoнaтoв cpeднeгo тpиaca [5].
k югу oт мecтopoждeния aлaтoбe зaкapтиpoвaнo пoднятиe Южный aлaтoбe 

paзмepaми 2,0*1,4  км и aмплитудoй пopядкa 30  м в гpaницax зaмкнутoй изoгипcы 
минуc 3925 м (V2

ii oтpaжaющий гopизoнт). bocтoчнoe кpылo cтpуктуpы ocлoжнeнo 
aлaтoбинcким paзлoмoм [6].

b южнoй чacти aлaтoбинcкoгo блoкa pacпoлoжeнo пoдгoтoвлeннoe 
ceйcмopaзвeдкoй пo тpиacу пoднятиe copкoль. ha cтpуктуpнoй кapтe пo V2

ii 
oтpaжaющeму гopизoнту cтpуктуpa имeeт paзмepы 4,0*3,5 км пo зaмкнутoй изoгипce 
минуc 3900  м пpи aмплитудe пopядкa 40  м. 3aпaднoe кpылo пoднятия ocлoжнeнo 
capтoбинcким paзлoмoм.

Пo V1
3  oтpaжaющeму гopизoнту paзмepы copкoля coпocтaвимы c 

тaкoвыми пo cpeднeму тpиacу и cocтaвляют 5,0*3,5 км пo изoгипce минуc 3550 м 
пpи aмплитудe 30 м.
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Пocлeдним пoднятиeм aлaтoбинcкoгo блoкa являeтcя koжуp, пoдгoтoв-

лeнный ceйcмopaзвeдкoй пo тpиacoвым oтpaжaющим гopизoнтaм и ввeдeнный в 
глубoкoe пoиcкoвoe буpeниe в 1987 гoду.

ha плoщaди пpoбуpeнa в oптимaльныx cтpуктуpныx уcлoвияx cквaжинa № 2. 
Фaктичecкий зaбoй cквaжины 4200 м.

b пpoцecce пpoвoдки cквaжины c глубины 3603 м (cepeдинa вepxнeгo тpиaca) 
нaблюдaлиcь гaзoпpoявлeния, a c глубины 3782  м (вepxний тpиac) интeнcивныe 
нeфтeпpoявлeния в видe peзкoгo увeличeния coдepжaния нeфти в пpoмывoчнoй жидкocти. 
oднaкo пo Гиc в вepxнeм тpиace былo выдeлeнo вceгo лишь чeтыpe мaлoмoщныx плacтa 
(интepвaл 3621-3662 м) c пopиcтocтью дo 11 %, oxapaктepизoвaнныe кaк нeфтeнacыщeнныe. 
hизкиe вeличи-ны пopиcтocти пo Гиc, иcxoдя из пpимepoв oпpoбoвaния нa дpугиx 
плoщaдяx, cвидeтeльcтвoвaли o вepoятнocти пoлучeния лишь низкoдeбитныx пpитoкoв 
флюидa. oтcутcтвиe в paзpeзe выcoкoпopиcтыx, пpoдуктивныx плacтoв-кoллeктopoв 
пocлужилo oc-нoвaниeм для ликвидaции cквaжины пo гeoлoгичecким пpичинaм бeз 
cпуcкa экcплуaтaциoннoй кoлoнны и пpeкpaщeнию пoиcкoвыx paбoт нa плoщaди.

b пpeдeлax kapимaнcкoгo блoкa, ocлoжняющeгo вocтoчную чacть kapa-
гиинcкoй ceдлoвины, pacпoлoжeны paзбуpeнныe пoднятия kapимaн, ceв.kapaгиe, 
aщиaгap, Жулдыз, keнecтюбe и pяд пoдгoтoвлeнныx и выявлeнныx cтpуктуp.

Плoщaдь kapимaн былa ввeдeнa в глубoкoe буpeниe в 1966  гoду, c цeлью 
пoиcкoв зaлeжeй нeфти и гaзa в юpcкиx oтлoжeнияx. bceгo нa плoщaди былo 
пpoбуpeнo 4 cквaжины, из кoтopыx тoлькo oднa – n 1, вcкpылa юpcкиe oтлoжeния 
нa пoлную мoщнocть (зaбoй 3069  м). Пpизнaкoв нeфтeгaзoнocнocти в кepнe и 
пpи плacтoиcпытaнии нe нaблюдaлocь ни в oднoй из пpoбуpeнныx cквaжин, пo 
зaключeниям Гиc вo вcкpытыx paзpeзax oтcутcтвуют oбъeкты, пpeдcтaвляющиe 
интepec для пpoвeдeния oпpoбoвaтeльcкиx paбoт. b этoй cвязи глубoкoe буpeниe 
нa плoщaди kapимaн былo пpeкpaщeнo в 1968 гoду, a пoднятиe пo юpe вывeдeнo из 
буpeния c oтpицaтeльными peзультaтaми.

haдo oтмeтить, чтo kapимaнcкoe пoднятиe пepвoнaчaльнo былo пoдгo-
тoвлeнo ceйcмopaзвeдкoй Mob пo iii oтpaжaющeму гopизoнту и пpeдcтaвлялo coбoю 
бpaxиaнтиклинaль, opиeнтиpoвaнную в ceвepo-зaпaднoм нaпpaвлeнии, paзмepaми 
3,0*1,5 км и aмплитудoй oкoлo 15 м в гpaницax зaмкнутoй изoгипcы минуc 1700 м.

b 1980  гoду нa плoщaди kapимaн былa зaкapтиpoвaнa cтpуктуpa в 
тpиace, кoтopaя в гapницax изoгипcы минуc 3900  м (V2

iV гopизoнт) имeeт paзмepы  
5,7*1,7 км пpи aмплитудe oкoлo 180 м [4].

Пocлeдующими ceйcмичecкими paбoтaми cтpoeниe пoднятия былo утoчнeнo. 
ha cтpуктуpнoй кapтe пo V2

ii oтpaжaющeму гopизoнту пoднятиe cубмepидиoнaльнoгo 
пpocтиpaния pacceчeннoгo двумя дизъюнктивными нapушeниями ceвepo-зaпaднoгo 
пpocтиpaния нa тpи блoкa. aмплитудa cбpocoв дocтигaeт 50  м. paзмepы пoднятия 
4,5*3,5 км, aмплитудa 150 м, в гpaницax изoгипcы минуc 3750 м.

Пoднятиe ceв.kapaгиe, пoдгoтoвлeннoe ceйcмopaзвeдкoй пo тpиacу, имeeт 
paзмepы 8,7*6,1  км пpи aмплитудe 130  м в гpaницax изoгипcы минуc 4200  м (V2

iV 
oтpaжaющий гopизoнт).

b 1982 гoду плoщaдь былa ввeдeнa в глубoкoe пoиcкoвoe буpeниe. Пepcпeктивы 
нeфтeгaзoнocнocти cвязывaлиcь c вepxнe- cpeднeтpиacoвыми oтлoжeниями, oднaкo 
oтcутcтвиe инфopмaции o пoлнoтe тpиacoвoгo paзpeзa в этoй зoнe oбуcлoвили 
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нeoбxoдимocть вcкpытия в пepвoй cквaжинe бoлee 500 м пaлeoзoйcкиx пopoд. 3aбoи 
ocтaльныx пoиcкoвыx и paзвeдoчныx cквaжин oгpaничилиcь вcкpытиeм пpoeктнoгo 
cpeднeтpиacoвoгo гopизoнтa.

чтo кacaeтcя cpeднeтpиacoвыx oтлoжeний, тo из ниx в pядe cквaжин были 
пoлучeны в peзультaтe oпpoбoвaния в кoлoннe пpитoки вoды c нeфтью Maкcимaльный 
пpитoк зaфикcиpoвaн в cкв. № 5 (интepвaл пepфopaции 3793-3774  м) и cocтaвляeт 
12,3 м3/cут пpи cpeднeдинaмичecкoм уpoвнe 1269 м [6].

для кapбoнaтнoй тoлщи cpeднeгo тpиaca oтмeчaeтcя нecooтвeтcтвиe 
в oпpoбoвaнии кoличecтвeннoй xapaктepиcтики нacыщaющиx флюидoв пpи 
плacтoиcпытaнии в oткpытoм cтвoлe и иcпытaнии в кoлoннe. taк, в cквaжинax № 2, 5 и 
дp. дeбиты плacтoвoгo флюидa пoлучeнныe в кoлoннe нa пopядoк нижe пoлучeнныx 
пpи плacтoиcпытaнии. bидимo нa пpoдуктивнocть кoллeктopoв вулкaнoгeннo-
извecтнякoвoй тoлщи oкaзывaют влияниe и кoльмaтaция кoллeктopoв буpoвым 
pacтвopoм, и зaпeчaтывaниe иx цeмeнтoм пpи кpeплeнии экcплуaтaциoннoй кoлoнны, 
и кaчecтвo втopичнoгo вcкpытия. he иcключeнo и cлoжнoe мoзaичнoe paзвитиe 
втopичныx кoллeктopoв пo плoщaди cтpуктуpы. Пoэтoму вoпpoc o пepcпeктивнocти 
cpeднeтpиacoвoгo paзpeзa нeльзя cчитaть peшeнным oкoнчaтeльнo.

k югу oт Сeвepнoгo kapaгиe pacпoлoжeнo мecтopoждeниe aщиaгap. 
Пoднятиe aщиaгap пoдгoтoвлeнo ceйcмopaзвeдкoй пo V2

ii oтpaжaющeму гopизoнту 
и пpeдcтaвлeнo двуcвoдoвым пoднятиeм ceвepo-вocтoчнoгo пpocтиpaния, 
ocлoжнeнным тeктoничecкими нapушeниями cубмepидиoнaльнoгo пpocтиpaния. 
paзмepы пoднятия пo изoгипce минуc 3950 м cocтaвляют 3,2*1,1 км пpи aмплитудe 
45 м. Пoиcкoвыe paбoты нa aщиaгape были нaчaты в 1989 гoду буpeниeм cквaжины 
№ 1, зaлoжeннoй нa зaпaднoм cвoдe пoднятия.

haличиe пpoмышлeннoй зaлeжи нeфти в cpeднeм тpиace былo пoдтвepж-дeнo 
peзультaтaми буpeния и oпpoбoвaния cквaжины № 4, в кoтopoй из пepфopиpoвaннoгo 
интepвaлa 3887-3894 м (t2a) был пoлучeн пpитoк нeфти дeбитoм 58,5 м3/cут чepeз 
6 мм штуцep.

b 1996  гoду paзвeдoчныe paбoты нa плoщaди aщиaгap были вpeмeннo 
зaкoнcepвиpoвaны.

b южнoй чacти kapимaнcкoгo блoкa в зoнe coчлeнeния kapaгиинcкoй 
ceдлoвины c Пecчaнoмыccкo-paкушeчным cвoдoм pacпoлoжeны eщe двa paз-
буpeнныx пoднятия Жулдыз и keнecтюбe.

Пoднятиe Жулдыз, пoдгoтoвлeннoe ceйcмopaзвeдкoй пo V2
iV oтpaжaющeму 

гopизoнту, имeeт cубшиpoтнoe пpocтиpaниe и xapaктepизуeтcя paзмepaми 4,2*1,7 км 
пpи aмплитудe 25 м в кoнтуpe изoгипcы минуc 4375 м.

b 1988 гoду в пpиcвoдoвoй чacти пoднятия пpoбуpeнa пoиcкoвaя cквaжинa n 
4. Пpи фaктичecкoм зaбoe 4408 м вcкpыты нa 250 м пaлeoзoйcкиe пopoды. Пpизнaки 
нeфтeгaзoнacыщeннocти oтмeчaлиcь лишь в двуx интepвaлax oтбopa кepнa в вepxнeм 
тpиace и в oднoм – в cpeднeм тpиace. b двуx интepвaлax в кpoвлe пaчки t2б (4103-
4106 м, 4112-4114,4 м) c пopиcтocтью 8,2-13,8 % пpи иПt пoлучeн буpoвoй pacтвop c 
плeнкoй нeфти и гaзoм. k oпpoбoвaнию пo мaтepиaлaм Гиc нe былo peкoмeндoвaнo 
ни oднoгo плacтa. peзультaты буpeния пocлужили ocнoвaниeм для ликвидaции 
cквaжины n 4 пo гeoлoгичecким пpичинaм бeз cпуcкa экcплуaтaциoннoй cквaжины 
и вывoдa плoщaди из пoиcкoвoгo буpeния.
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Пoднятиe keнecтюбe, тaкжe пoдгoтoвлeннoe пo V2

iV oтpaжaющeму гopизoнту 
пpeдcтaвляeт coбoю бpaxиaнтиклинaль ceвepo-зaпaднoгo пpocтиpaния paзмepaми 
5,5*1,5 км, aмплитудoй 30 м в гpaницax изoгипcы минуc 4325 м.

b cвoдoвoй чacти cтpуктуpы, в 1987  гoду пpoбуpeнa пoиcкoвaя cквaжинa  
№ 1 c фaктичecким зaбoeм 4350 м. Пpизнaки нeфтeгaзoнacыщeннocти нaблюдaлиcь 
в кepнe, пoднятoм из вepxнeгo и cpeднeгo тpиaca. b бaзaльнoй пaчкe вepxнeгo тpиaca 
пo Гиc были выдeлeны двa плacтa в интepвaлe 4013-4028 c эффeктивнoй тoлщинoй 
2,8 м, c пopиcтocтью 13-14,6 %, peкoмeндoвaнныe к oпpoбoвaнию.

b peзультaтe oпpoбoвaния пoлучeн cлaбый пpитoк гaзa и фильтpaтa c плeнкoй 
нeфти. peзультaты oпpoбoвaния вepxнeгo тpиaca и бecпepcпeктивнocть пo Гиc 
cpeднeтpиacoвыx oтлoжeний oбуcлoвили ликвидaцию cквaжины n 1 – keнecтюбe пo 
гeoлoгичecким пpичинaм и пpeкpaщeниe пoиcкoвыx paбoт нa плoщaди.

b пpeдeлax kapимaнcкoгo блoкa в кaчecтвe пoдгoтoвлeнныx фикcиpуютcя 
пoднятия ceв.Жулдыз, ceв.keнecтюбe и kapaгaлы.

ceв.Жулдыз пoдгoтoвлeн пo V2
iV oтpaжaющeму гopизoнту и имeeт paзмepы 

3,5*1,5  км пpи aмплитудe 25  м в гpaницax зaмкнутoй изoгипcы минуc 4350  м. Пo 
вepxнeтpиacoвым oтлoжeниям ceв.Жулдыз  – бpaxиaнтиклинaль cубшиpoтнoгo 
пpocтиpaния, a пo V1 oтpaжaющeму гopизoнту – cтpуктуpный «нoc».

ceв.keнecтюбe pacпoлoжeнo в нeпocpeдcтвeннoй близocти oт ceвepo-
зaпaднoй пepиклинaли coбcтвeннo keнecтюбинcкoгo пoднятия. paзмepы eгo в 
гpaницax зaмкнутoй изoгипcы минуc 4325 м cocтaвляют 1,5*0,75 км пpи aмплитудe 
пopядкa 10 м.

Пoднятиe kapaгaлы пpимыкaeт c югa, в paйoнe мecтopoждeния дoлиннoe, к 
Южнo-бacкумaкcкoму paзлoму и пpeдcтaвляeт coбoю пoлуaнтиклинaль paзмepaми 
5,0*2,0  км пpи aмплитудe пopядкa 200  м в гpaницax изoгипcы минуc 3650  м (V2

iV 
oтpaжaющий гopизoнт).

kpoмe тoгo, к югу oт мecтopoждeния aщиaгap уcтaнoвлeнo ceйcмopaз-
вeдкoй пo cpeднeтpиacoвым oтpaжaющим гopизoнтaм нeбoльшoe мaлoaмпли-туднoe 
пoднятиe paзмepaми 1,5*1,0 км.

peзультaты пpoвeдeнныx paбoт пoкaзaли, чтo дoюpcкий paзpeз kapaгиинcкoй 
ceдлoвины вecьмa cxoж c тaкoвым нa ceгeндыкcкoй дeпpeccии.

taкжe кaк нa ceгeндымыccкoй cтупeни и ceгeндыкcкoй дeпpeccии, 
пepcпeктивы пoиcкoв зaлeжeй нeфти и гaзa в пpeдeлax kapaгиинcкoй ceдлoвины 
cвязывaютcя c вepxнe-cpeднeтpиacoвыми oтлoжeниями.

из пoдгoтoвлeнныx ceйcмopaзвeдкoй oбъeктoв нaибoльший интepec 
пpeдcтaвляют cpaвнитeльнo нeглубoкo зaлeгaющиe тpиacoвыe пoднятия Южный 
aлaтoбe, capкoль, cepкeш и kapимaн, a тaкжe чиcлящeecя в выявлeнныx, нo пo 
cтeпeни гeoфизичecкoй изучeннocти впoлнe oтвeчaющee cтaтуcу “пoдгoтoвлeннoe”, 
пoднятиe kapaгaлы, пpeдcтaвляющee coбoю пoлуcвoд пpимыкaния. Глубины 
зaлeгaния кpoвли кapбoнaтнoй тoлщи cpeднeгo тpиaca кoлeблютcя в диaпaзoнe 
3600-4000 м, чтo пoзвoляeт пoиcкoвыми cквaжинaми глубинoю 3900-4300 м peшить 
вoпpoc пepcпeктив пpoмышлeннoй нeфтeгaзoнocнocти вepxнe-cpeднeтpиacoвыx 
oтлoжeний.

Палинологические исследования нефтей показало, что спора и пыльца отно-
сится к палеозойскому возрасту [7], что позволяет сделать заключении о постоянной 
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миграции углеводородов в залежи. на практике подсчет запасов на месторождениях 
постоянно занижался, что приводило к пересчету запасов. все это требует пересмотр 
признанных концепций в геологии.
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SEKCJA 7. JournAliSm.( ЖурнАлиСтикА)

ПоД- СекЦиЯ 1. история.
рудская ю.С.

магистрант 2-го года обучения  
Северо-кавказского федерального университета

виЗУалиЗаЦиЯ теМЫ ПьЯнСтва в СоветСКоЙ реГиональноЙ 
ПоСлевоенноЙ ПреССе второЙ ПоловинЫ XX веКа

Ставропольская журналистика/ Stavropol journalism, визуализация/ 
visualization, пьянство/ drunkenness, советская пресса/ soviet press.

Ставропольская журналистика в 1940-1980-х гг. развивалась в русле всей со-
ветской прессы того периода, которая, «выполняя идеологический и социальный за-
каз», принимала деятельное участие в строительстве Советского государства» [1, 39] 
и т.д. аналогично выстраивалась информационная политика изданий при освеще-
нии такой больной темы, как пьянство. Ставропольская пресса отражала ее в русле 
общегосударственного подхода.

в данном исследовании была проанализирована визуализация темы пьян-
ства в ведущем издании Ставрополья 1946-1984-х годов  – краевой общественно-
политической газеты «Ставро-
польская правда». в целом, она 
была наполнена в основном 
текстовыми материалами, по-
степенно стали появляться фо-
тографии, однако другого типа 
иллюстрации в исследуемом 
периоде стали использовать до-
статочно часто.

Методом сплош-
ной выборки было выявлено 
10 визуальных текстов на заявлен-
ную нами тему. Эти тексты также 
можно разделить на три темати-
ческих блока: производственное 
пьянство, борьба с пьянством и 
отражение алкогольной ситуа-
ции.

к производственному 
пьянству мы отнесли такие ри-
сунки, как, например, пьяный 
бригадир (рисунок 1), несущий 
в правой руке бутылку с алкого-
лем и разливая жидкость из нее, 
а левой рукой отмахиваясь от ра-
бочих, будто прощаясь с ними. у Рисунок 1



55

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке

бригадира был нарисован ярко выраженный нос, нечетко прорисованный взгляд в 
одну сторону, тогда как ноги его несли абсолютно в противоположном направлении 
(Ставропольская правда, 1958, №157).

Еще одним ярким примером визуализации темы производственного пьян-
ства является изображение к материалу «С наценкой на свист». рисунок изображал 
киномеханика в своей будке, пьющего из бутылки и наблюдая за действиями, про-
исходящими в зале. возле него художник изобразил стакан и тарелку с рыбой на ней. 
через окошко кинобудки видно, что зрители устроили в зале «театр теней». По тексту 
публикации становится понятно, что киномеханик дмитрий онищенко часто на ра-
боте выпивает, а за дисциплиной в зале вообще не следит.

к тематическому блоку о борьбе с пьянством мы отнесли фотографию с 
текстом «Пьянству – бой!», где изображались члены краевой комиссии общества 
красного креста за просмотром санитарного бюллетеня, направленного на борь-
бу с пьянством и алкоголизмом. в тексте автор указал, что благодаря данному 
бюллетеню диспансер Пятигорска провел важную просветительскую работу для 
населения края.

и последняя тематическая линия – отражение алкогольной ситуации – была 
реализована в таких материалах, как «Завидное» соседство» (Ставропольская правда, 
1960, № 139). в тексте автор сообщает о незаконной продаже спиртных напитков в 
районе начальной школы под видом магазина сельхозпродуктов. на рисунке пред-
ставлен трехкомпонентный рисунок, где центральным звеном являлось контамини-

Рисунок 2
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рованное изображение двух школьников. девочка, смотря на окружающую обстанов-
ку, плачет, в то время как мальчик защищает ее, прикрывая рукой. второй компонент 
рисунка заключался в пьяных, уже не стоящих на ногах мужчинах слева от школьни-
ков. один изображен падающим на землю, а другой – уже лежащий посреди дороги. 
и последний компонент – трое мужчин на переднем плане изображения, пьющих и 
чокающихся бокалами. у всех изображенных мужчин большие, выделенные графи-
чески носы с нечеткими взглядами (рисунок 2).

исследование визуализации темы пьянства в ставропольской послевоенной 
прессе второй половины XX века позволяет прийти к выводу, что пьяниц изобража-
ли для всеобщего осмеяния как отдельных людей, их род занятий, так и всеобщие 
застолья.

литература:
1. овсепян р.П. история новейшей отечественной журналистики: февраль 1917 – 

начало XXi в.: учеб. пос. / Под ред. Я.н. Засурского. М., 2005. – с.39.



57

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПоД- СекЦиЯ 2. Теоретические и методологические основы.

Купцова а.о.
студентка iV курсу 

донецький національний університет, 
філологічний факультет, кафедра журналістики

еСе – лІтератУрниЙ Чи жУрналІСтСьКиЙ жанр?

Ключові слова / Keywords: есе / essay; журналістський жанр / journalism 
genre; літературний жанр / literary genre.

Есе – це один з найбільш спірних жанрів з точки зору теоретичного обґрун-
тування. він лежить на стику журналістики та літератури. І досі науковці не знайшли 
єдиної відповіді на питання: «Есе – журналістський чи літературний жанр?»

Сьогодні есе набуло значної популярності. Тому наразі цей жанр, як ніколи, 
потребує розробки єдиної методологічної концепції. Цим і зумовлена актуальність 
даного дослідження.

«Місце есеїстики ж у філологічній науці виглядає настільки ж туманно і не 
промальовано, як британська столиця на полотні к. Моне «Лондон в тумані», – вва-
жає Л.Г. кайда. на її думку, загадкові обриси, принадна невідомість есе – загальновиз-
наний факт, але безліч визначень цього жанру і його концепцій ясності не вносять: 
«Есе не увійшло в поетику, загальної концепції жанру немає, навіть в енциклопедич-
них словниках воно з’явилося не так вже давно і зі звичним розпливчастим визна-
ченням» [2, с. 5].

Такої ж думки й Т.Ю. Лямзина: «Жанр есе, який на сьогоднішній день є од-
ним з найпродуктивніших жанрів французької, англійської, американської та інших 
зарубіжних літератур, а також об’єктом достатнього числа критичних праць, присвя-
чених окремим есеїстам, несправедливо виявляється обійденим в теорії літератури. 
більш або менш цілісної концепції жанру есе не існує донині, погляди на есе вкрай 
суперечливі» [3].

не існує навіть єдиного визначення поняття есе. Проте, на наш погляд, найбільш 
точно жанр характеризує визначення, що дав І.Л. Михайлин: «Есе – жанр, у якому віль-
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но, не обов’язково вичерпно, але виразно індивідуально трактується певна подія, явище, 
проблема чи тема, а публіцистична суб’єктивність сягає апогею». [4, с. 221 – 222].

а.Л. дмитровський вважає есе журналістським жанром художньої публіцис-
тики, у якому відображена екзистенціальна рефлексія автора, тобто воно є «відобра-
женням індивідуальної міфотворчості (есеїзму)» [1]

Письменник хуан чабас відносить есе до літературних жанрів, проте визнає, 
що його не просто класифікувати. він писав: «З усіх літературних жанрів саме есе має 
найменш чіткі межі, найбільш невизначені контури. Есе неможливо втиснути в рамки 
якихось визначень, стисла форма яких не може відобразити ні проблеми, які зачіпає цей 
жанр, ні його виразні можливості, ні його різноманітність і широту. немає нічого дивно-
го в тому, що цей жанр не піддається ніяким визначенням…» [Цит.: 2, с. 22].

Літературознавці Л.Я. Гінзбург, І.в. кірєєва, П.в куприяновський, h.Ji. Лей-
дерман, Г.н. Поспєлов, в.в. ученова, Г.М. Цвайг відносять жанр есе (поряд з такими, 
як автобіографія, біографія, щоденник, мемуари, нарис, епістолярна література, доку-
ментальна драма тощо) до художньо-документальної літератури [5, с. 6]. За визначен-
ням Г.М. Цвайга, художньо-документальну літературу «слід розглядати як особливу 
категорію писемності, яка стоїть на межі мистецтва та науки і вбирає в себе істотні 
риси останніх» [6, с. 62] . С.Ю. Соломатіна вважає есе літературним жанром, назива-
ючи його «малим жанром прози» [5, с. 4]

Т.Ю. Лямзина наголошує на тому, що жанр есе має безпосередню близькість 
з науковою, публіцистичною та художньою літературою, проте не належить повніс-
тю до жодної з них: «Зважаючи на його прикордонне становище, віднесення твору 
до жанру есе часто становить проблему; широта виконуваних есе функцій дозволяє 
відносити до цього жанру будь-які твори з неявно вираженою жанровою приналеж-
ністю» [3].

кожне конкретне есе «балансує» між науковістю, публіцистичністю та ху-
дожністю, наближаючись і віддаляючись від цих трьох полюсів, і тут найважливішим 
критерієм розмежування служить той або інший характер образності у творі.

на думку дослідниці, з науковою літературою, наприклад, есе ріднить його 
тематика, яка об’єднує всі об’єкти думки переважно гуманітарних наук: філософії, лі-
тературної теорії і критики, естетики, політології, соціології тощо. однак есеїстичний 
підхід до об’єкту відрізняється від наукового провідною роллю особистості автора, 
яка повністю визначає принципи аналізу об’єкта, тобто є важливим структуроутво-
рюючим чинником есе [3].

Ж. Террасс у цьому контексті справедливо зауважує: «Есеїст не здатний бути 
об’єктивним. Есе – це продукт тиску двох очевидно протилежних авторських намі-
рів: описати реальність такою, яка вона є, і нав’язати свій погляд на неї» [8].

Проте Т.Ю. Лямзина водночас вважає, що роль особистості автора в есе аж 
ніяк не стосується змісту есе, його тематики. автобіографічні, сповідальні есе ста-
новлять дуже невеликий відсоток у порівнянні з усіма іншими: «в есе здійснюється 
аналіз будь-якого, переважно гуманітарного, об’єкта думки, а не особи автора, але те, 
як він буде проведений, в есе, в більшій мірі, ніж в інших жанрах, залежить від осо-
бистості автора» [3].

М. Епштейн підкреслює, що «я» в есе завжди не подається прямо як пред-
мет оповіді. Це, на його думку, відрізняє есе від інших жанрів, також орієнтованих 
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на саморозкриття: автобіографія, щоденник, сповідь. «Ці жанри мають суттєві від-
мінності: автобіографія розкриває «я» в аспекті минулого; щоденник – у процесі його 
становлення, в сучасності; сповідь – у напрямку майбутнього… Елементи всіх трьох 
жанрів можуть бути присутніми в есе, але своєрідність цього останнього полягає в 
тому, що «я» тут постає не як суцільна, безперервна цілком конкретизована в оповіді 
тема, а як обриви в оповіді», – пише науковець [7, с. 338].

Л.Г. кайда наголошує на тому, що багато дослідників, як і самі письменники, які 
працюють у жанрі есе, відзначають не тільки багатогранність форм есеїстичного «я», але 
і його здатність до адаптації в конкретних ситуаціях. «Під цим «пристосовництвом» слід 
розуміти пластичність його переходу від жанру до жанру... Закладені в природі жанру 
можливість і допустимість перехідних форм художньої і документальної есеїстики ви-
пливають із права вільної людини обирати своє авторське «я» [2, с. 22].

Таким чином, єдиної теоретичної концепції есе в науці ще не розроблено, але 
щодо головних особливостей цього жанру підходи журналістикознавців і літерату-
рознавців близькі. Ми не вважаємо есе жанром художньої літератури, як на цьому 
наполягають деякі літературознавці. незважаючи на прикордонність есеїстки, зна-
чний вплив на неї художньої літератури, есе є художньо-публіцистичним жанром 
журналістики. бо есе, як й інші журналістські жанри, спирається на реальні факти, 
але суб’єктивно осмислені автором.
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«желтаЯ ПреССа» – раЗновиДноСть раЗвлеКательноЙ 
жУрналиСтиКи

Аннотация: в последние годы приоритеты печатных Сми резко измени-
лись. еще несколько лет назад главным критерием успешной, то есть рейтинговой 
газеты был фактор качественности. Пресса пользовалась большим спросом, несмо-
тря на то, что общество не получало информацию о скандалах, сенсациях, сплетнях, 
слухах. Сейчас «желтые» газеты пользуются большой популярностью, их рейтинги 
растут с высокой скоростью, обгоняя качественную прессу.

Ключевые слова/Keywords: «Желтая пресса», массовые издания, информа-
ция, сенсация.

в различных словарях и справочниках термин «желтая пресса» (от англ.
yellow press) – бульварно-массовая печать, насыщенная сенсациями, сплетнями, ин-
сунуациями, ориентированная на невзыскательных читателей, а также на людей с 
низменными интересами и вкусами.[1.72] информация в подобных изданиях высту-
пает не в качестве духовно-практического знания, а в качестве развлекательного то-
вара. история происхождения этого термина имеет две наиболее вероятные версии 
об образе и понятии «желтая пресса». Первая версия основывается на названии таких 
изданий, произошло от цвета газет, печатавшихся на дешёвой бумаге. вторая версия 
возникновения образа и понятия «желтая пресса» связано с разбирательством между 
газетами «new york world» Пулитцера и new york Journal american херста из-за ко-
микса «Жёлтый малыш» (yellow kid) в 1896 году.[2.116] Этот «Желтый малыш» своим 
цветом был обязан китайско-японской войне 1895 года, впервые показавшей Западу 
волну ура-патриотической истерии в японском обществе (yellow peril), которую он и 
пародировал. Жёлтые малыши имели характерные азиатские черты. Желтые малыши 
изображались как шпана, с явным неопрятным видом и нагловатым поведением. для 
привлечения внимания читателей в газетах Пулитцера и херста появились крупные 
заголовки, которые сознательно вводили читателя в заблуждение, и цветные иллю-
страции. для более легкого понимания массовой аудиторией издания использова-
ли большое количество фотографий, схем и карикатур. херст требовал от своих со-
трудников подавать все новости в сенсационном духе. когда сенсация отсутствовала, 
ее просто придумывали. По образу и подобию американской развивалась «желтая» 
журналистика и в великобритании. особенно преуспели в этом идеологи английской 
«желтой» прессы братья хармсворты, начавшие свою деятельность с издания «жел-
тых» журналов, а затем газет «Evening news», «Daily Mail» и «Daily Mirror». в процессе 
визуализации англичане пошли дальше американцев. в перечисленных газетах стали 
появляться иллюстрации, не только сопровождающие, но и полностью заменяющие 
текст. Еще несколько лет назад главным критерием успешной, то есть рейтинговой 
газеты был фактор качественности. Пресса пользовалась большим спросом, несмо-
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тря на то, что общество не получало информацию о скандалах, сенсациях, сплетнях, 
слухах. Сейчас “желтые” газеты пользуются большой популярностью, их рейтинги 
растут с высокой скоростью, обгоняя качественную прессу.распространение “жел-
тых” СМи на информационном рынке приводит к снижению качества информиро-
вания общества, что является нарушением одной из основных функций журнали-
стики. Если же мы будем говорить об основных характеристиках рассматриваемого 
феномена, то можно выделить так называемое, эпатирующее освещение табуирован-
ной тематики. оно заключается в отказе от неприкосновенности любых, даже самых 
скрытых от публичного обсуждения сфер человеческого бытия. особенно большой 
интерес «желтая» пресса проявляет темам табуированной информации. одним из 
примеров может выступить вопрос личной жизни людей, оказавшихся в центре об-
щественного внимания. более детальное рассмотрение данной сферы характерно для 
любого вида печати. в качественной прессе этот прием широко используется для рас-
крытия характера героя, материала или для журналистского расследования. необхо-
димо заметить, что если качественная пресса ограничивает глубину проникновения 
в частную жизнь этическими границами, то «желтая» эти границы смело нарушает. 
в таком случае часто возникает конфликт между правом публики на информацию и 
правом человека на личную жизнь и безопасность. выделяется два уровня вмеша-
тельства «желтой» прессы в частную жизнь: «мягкое» и «жесткое». [3.86]Примеры 
«мягкого» вмешательства – это сообщения о различных официальных и полуофици-
альных событиях из жизни знаменитостей (свадьбы, разводы, рождения и т.п.). Эту 
практику мы называем «мягкой», поскольку сведения о таких событиях не являются 
закрытыми или личными, хотя часто о них знает только ограниченный круг участ-
ников. «Жесткий» тип вмешательства в частную жизнь представляет собой глубокое 
проникновение в сферу неофициальных отношений, в сферу здоровья. в бульварной 
прессе мы можем наблюдать нездоровый интерес к теме смерти, в особенности когда 
она связана с аномальными или чрезвычайными обстоятельствами. Много сенсаци-
онных материалов на данную тему дает «желтым» изданиям сфера криминала. в этих 
материалах явно наличествует стремление не разобраться в причинах произошедше-
го, а напугать читателя, потому особое внимание уделяется описанию натуралисти-
ческих подробностей. «Желтая» пресса использует метод сочетания несочетаемого. 
в одном номере, на одних страницах сходятся юмористические и криминальные ма-
териалы и, более того, в одном материале – трагические и комические черты. отсюда 
отличительная черта практически всех публикаций на тему смерти – легкомыслен-
ное или даже циничное отношение к трагедии. Говоря о желтой прессе, аудитория 
ассоциирует ее с сенсациями. в наше время, когда идет огромный поток информа-
ции, журналисты преследуют одну задачу – выдать сенсацию. дабы их материал был 
«вкусным» и соответственно интересным. к сожалению, такие материалы зачастую 
очень поверхностны, корреспондентам просто некогда разбираться в причинах и 
следствия события. Сейчас информация является невероятно быстропортящимся 
продуктом и, как правило, из-за этого снижается качество получаемой нами инфор-
мации. кроме того, сенсационность “желтой прессы” часто представляется ложной. 
и потому рано или поздно желание массовых изданий писать о сенсациях вступает в 
противоречие с ограниченным наличием “волнующих фактов” в реальной действи-
тельности, и сенсации приходится буквально “высасывать из пальца”.
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По контенту среди наших массовых печатных изданий мы можем отнести 

такие газеты, как «караван», «время», «Мегаполис», «Экспресс-к». не секрет, что и 
деловым, серьезным изданиям интересно получать большие рейтинги – это в первую 
очередь гарантирует денежные компенсации, которые не вредили еще ни одному из-
дателю. Поэтому даже та пресса, которая брезгует новостями о звездах шоу-бизнеса, 
порой обращается к методам бульварных газет. и с каждым годом отличить деловое 
издание от развлекательного становится все сложнее и сложнее. в чем же причина 
популярности «желтой прессы»? даже ученые, изучающие постиндустриальное об-
щество, говорят о том, что “желтизна” шагает по миру семимильными шагами, захва-
тывая все большую и большую аудиторию. Это связано с тем, что современное “ин-
формационное” общество настолько перенасыщено, темпы развития цивилизации 
настолько ускорены, что социальная психология меняется на глазах. Личность, даже 
просто скользящая по поверхности этого информационного потока, не успевает за 
новизной, быстротечностью и разнообразием информации и просто устает. устав-
ший мозг “обычного” человека чаще всего предпочитает более легкую информацию, 
которая позволяет не перегружать психику. Стремление уйти от стрессов и проблем 
породило эскапизм – бегство от реальности, что способствует популярности развле-
кательных средств массовой информации.

литература:
1. князев. а.а Энциклопедический словарь СМи. – М.: крСу-2002, 152с
2. Справочник молодого журналиста. – М.: «риа новости»,2010, 512с
3. баранова к.в. «Желтая» пресса: факторы притяжения и отторжения // Проблемы 

филологии глазами молодых исследователей: материалы конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых (апрель 2009 г.) / Перм. гос. ун.-т. – Пермь, 
2009. – 189 с.
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SuB SECtion 2. Theoretical and Methodological basics
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ColloCAtIonS In mASS mEdIA

Keywords: collocations, word combinations, mass media, language of mass media.

in a modern time of the development of the society we can see the global change in 
nowadays russian language. These changes influence all aspects of russian language. Let’s 
look at the development of collocations in the language of mass media using newspaper 
materials.

classic literature was a main source in the development of the language not so long 
ago, however nowadays mass media took that function. collocations are indicators of the 
brightness of the language.

collocation is an independent part of the language that expresses the phraseologi-
cal meaning of the word (1). Modern newspapers try to change standard way of expressing 
the meaning, give it some color by using different elements of the language including every-
day language. The more skilled journalist is in using collocations the brighter the material 
seems, the bigger effect it has on the reader, that is why it is important to indicate which 
technique one uses, when using collocations.

collocations have a stable form, that has to be reconstructed by using certain rules. 
collocations can influence our emotions. They bring excitement to the article. The simplic-
ity of the newspaper is a big plus to it. collocations that are put at the end of the phrase give 
a meaning to the whole passage, making the consumer think about the idea of the text.

Journalists use collocations not only in its original form but they change it, giving 
those new meaning by changing their structure. This technique is called dephraseologism. 
new meanings are created, new quality of collocations are brought to life, since “the creativ-
ity of writers is expressed by renewing usual contexts” (2)

Sometimes adjectives are used in the combination of collocations, that bring new 
effects to the text.

Sometimes collocations ruin the meaning and smoothness of the article since a 
proper use of collocations requires experience. The transformation of the collocations is 
only accepted if it is really necessary and properly used.

Sources
1. Molotkov a.i. The basics of russian phraseology. – L.: Science, 1997.
2. yarancev r.i. russian phraseology: dictionary. – M: russian language, 1997.
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ПоД- СекЦиЯ 6. Теория, практика и методы

Furmankevych n. m.
Doktorat w dziedzinie komunikacji społecznej, 

wykładowca dziennikarstwa 
tarnopolski narodowy uniwersytet 

pedagogiczny nazwany 
wołodymyr hnatiuk (tarnopol, ukraina)

BAdAnIA mEdIAmEtodIV ŻyCIE Z oPInIĄ PuBlICZnĄ

w artykule wyróżnia mediametody że dzięki komunikacji i łączności, obracając 
biernej na aktywną społeczność, na etapie ustalania metod komunikacji. przedstawia 
metody komunikacji, które mają wpływ na przyjęcie decyzji w zakresie polityki publicznej, 
wewnętrznych procesach komunikacji politycznej.

Słowa kluczowe/Keywords: komunikacja/communication, informacja/
information, komunikacja masowa/mass communication, mediametody/mediametody, 
komunikacja polityczna/political communication, komunikacja obraz/image 
communication, komunikatywna zachowanie/communicative behavior.

tło. Dziś informacja jest wartość klucza, konieczne atrybut zawodowej socjalizacji 
społeczeństwa. Świadome społeczeństwo widzi wiele informacji, a zatem wymaga identyfi-
kacji ich wiedzy. Jest w stanie zrobić zdjęcie. różne stereotypy, stereotypy, etykiety, poma-
gając ludziom serii asocjacyjne zidentyfikować jego sferze społecznej. Z imidzhotvorchoyi 
osoba komunikacja pozwala aby inni wiedzieli o sobie tylko to, co uzna za konieczne, a 
mianowicie, prestiż, sukces, uznanie, nagrody, popularność, itd.

komunikacja polityczna ¬ wielki system specyficzna aktywność komunikatywna, 
która składa się z komunikacji obrazu, komunikacji i pr-reklamy. korzystanie masowe ka-
nały medialne, komunikacja obraz może szybko i skutecznie przekazać dostępne do grupy 
docelowej kod komunikacyjny-informacyjnego. Szczególnie ważne jest usystematyzowanie 
istniejących metod, metodologii i klasyfikacji, motywem, który ma zwiększyć sugestywność 
na publiczności i ekspertów w celu poprawy komunikatywną zamiaru komunikacji poli-
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tycznej.

należy pamiętać, że metody komunikacji imidzhotvorchi są stale aktualizowane i 
poprawie, przede wszystkim, skuteczność zależy od wpływu opinii publicznej.

analiza badań. Dzisiaj na ukrainie pewne osiągnięcia w dziedzinie badań nauko-
wych na temat metod komunikacji w imageology politycznego opracowany w doktrynie i. 
M. hryniva, V. F. iwanow, a. F. konovtsya V. G. korolko, o. L. porfimovych, V. V. rizyn, k. 
S. Serazhym, a. V. chekmyshev, b. i. cherniakova i inni. Jednym z głównych celów stosowa-
nia metod komunikacji dla budowania wizerunku politycznego jestprzekonanie publiczno-
ści w swoich wytycznych i wpływania na to. Media nigdy nie pojawi się «tylko informacja» 
¬ wszystko to wpływa na umysły i tworząc pewien obraz. niezależnie od tego, czy osoby lub 
wydarzenia. «rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem środków masowego prze-
kazu tośrodki z ideologicznego , politycznego i gospodarczego wpływu na umysły ludzi i 
działań. treści komunikatówmedialnych masa pokryte całe spektrum zasięgu oddziaływa-
nia psychologicznego informowania i szkolenia z do wniosku i sugestii» [1, s. 101].

celem ¬ zbadanie mechanizmów, dzięki którym komunikacja i łączność prze-
kształcają pasywny do aktywnej społeczności na kształtowanie wizerunku politycznego.

Zadaniem badań naukowych jest badanie zachowań komunikatywnej publiczności 
(ramowej) i teoretyczne metody separacji dla formacji politycznej pozytywnego wizerun-
ku.

to było pod wpływem człowieka reaguje na utworzonego obrazu, decydenci po-
strzegają informacje i przedstawić odpowiednie wnioski. kształtowanie opinii publicznej, 
na podstawie której społeczeństwo udaje się pewnych zdarzeń.

Głównym materiałem. Społeczność ¬ jest kluczem i wielopłaszczyznowe pojęcie 
komunikatyvistyky ponieważ stworzony do zarządzania nowych technologii komunika-
cyjnych obrazu. w konwencjonalnych warunkach wynikających publicznej oznacza jaką-
kolwiek grupę ludzi, którzy są w jakiś sposób związane z żywotnością społeczeństwa. na-
ukowcy definiują pojęcia «publiczności» jako synonim dla publiczności, ale dotyczą one 
nie tylko znaczenie semantyczne, ale także od wielu innych czynników. całkowicie można 
tylko porównać je biorąc pod uwagę jak biernymi odbiorcami informacji. wszystkie kam-
panie promocyjne i reklamowe, w tym prowadzone przez media, przeznaczony do aktywacji 
bierną publiczność i włączyć go do jednego, który reaguje żwawo do wszelkich wydarzeń 
społeczno ¬ politycznych i rozwoju. na zdjęciach, dziennikarzy i twórców takichkonieczna 
tylko efektywne publiczne.

Słynny amerykański filozof John Dewey przedstawiciel pragmatyzmu rozumiane 
społeczeństwo jako aktywnej formacji społecznej, w pewnym momencie łączy wszystkich 
tych, którzy mają do czynienia z powszechnym problemem i może znaleźć rozwiązania roz-
wiązania [7, s. 92 ]. Grupy społeczne opiera się na uznaniu pewnego zła, które mogą zaszko-
dzić wspólne interesy niektórych ludzi. Jednak «brak komunikacji pomiędzy grupą osób 
może pozostać pozbawione postaci cienia, tak aby pohaplyvo patrząc za siebie, koncentrując 
się na fantomy , a nie na meritum» [7, s. 92]. na podstawie tych rozważań, inny amerykań-
ski uczony J. hrunih zwrócił uwagę na mechanizmy poprzez komunikację i komunikacji 
społecznej transformacji pasywnych na aktywne , na etapie ustalania metod komunikacji. 
Jednym z czynników, woła:

1. Świadomość ograniczeń, tj. zakres, w którym ludzie czują utysnutymy pod wpły-
wem czynników zewnętrznych i poszukiwać rozwiązań dla konkretnej sytuacji problemo-
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wej. Jeśli ludzie wierzą, że mogą coś zmienić i wpłynąć na sytuację problemu, będą szukać 
dodatkowych informacji w celu opracowania planu działania.

2. Zrozumienie problemu, tj. w zakresie, w którym ludzie czują zmianę sytuacji, a 
tym samym zrealizować potrzebę informacji.

3. poziom zaangażowania, tj. stopień, w jakim ludzie tu się angażować w problem 
i jego wpływu na samego doświadczenia. innymi słowy, więcej widzą same związane z sy-
tuacją, tym bardziej będą one komunikować się i znaleźć nowe informacje na ten temat [3, 
s. 65-66].

aby osiągnąć maksymalny efekt z materiału mediów , zwłaszcza tych, które wpły-
wają na obraz, należy prawidłowo zidentyfikować społeczność, do którejinformacje są skie-
rowane. na przykład ,literatura na temat public relations powszechnej dystrybucji na dwie 
główne grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. ale to jest dość powszechne dystrybucji , który 
ma niewielką wartość. Znacznie więcej informacji dostarcza innego typologię publicznej, w 
szczególności w zakresie wartości ważne dla każdej organizacji publicznej oddziela nastę-
pujące kategorie:

1. Głównym , średnie i marginalne. Do kategorii głównej publicznego obejmuje 
te społeczeństwa, które może zapewnić największe korzyści lub zadają najwięcej obrażeń 
organizację. niż istotne publiczne są kategorie, które są istotne dla organizacji i marginalne 
¬ i żenajmniej znaczące dla niej.

2. tradycyjne i przyszłość. pierwszy to istniejące klienci wszelkich informacji co do 
przyszłości ¬ te, które są obiecujące, jak młodych ludzi.

3. Zwolenników, przeciwników i obojętnych. Jest to bardzo praktyczne typologii. 
instytucja, która rozpowszechnia informacje ma inne podejście do swoich zwolenników i 
przeciwników. kluczowe znaczenie, zwłaszcza w polityce odgrywa obojętny publicznej, co 
wymaga więcej wysiłku w promocję. ta kategoria głównie wpływ na wyniki wyborów, ze 
względu na fakt, że jakiś czas był w stanie włączyć tę kategorię i zwabić ją do swego boku. 
Jest bardziej narażeni na szereg publikacji zniesławiających.

kiedy John hrunih kontynuował studia z komunikatywnym zachowaniem pu-
bliczności, a następnie przedstawił następującą klasyfikację:

1. publicznego, który odpowiada na wszystkie problemy, które są aktywne w każ-
dych warunkach i jest zainteresowany wszystkimi problemami.

2. publicznej wokół problemu, który objawia swoją działalność tylko w pewnych 
kwestiach.

3. obojętny publicznej, że jest obojętny, nie okazując zainteresowania na żadnej z 
kwestii.

4. publicznej o problemach nasiliły. Dla tego typu społeczności charakteryzują się 
zwiększoną aktywnością tylko jeśli jest problem z powodu rozgłosu medialnego [8, s. 133].

w nowoczesnej teorii i praktyki metod tworzenia wizerunku politycznego rosnące 
znaczenie w grupach typologii staje publicznej psychograficznego podejście do cech ludzi , 
szczególnie biorąc pod uwagę ich emocjonalne wartości stanu, zachowań, stylu życia i wię-
cej. podejście to, nawiasem mówiąc, jak większość podejść do grupowania społeczeństwa, 
pozwala przezwyciężyć trudne warunki klasycznej socjologii, zbudowane na podstawie cech 
społeczno-demograficznych i społeczno-ekonomicznych ludności, i odróżnić tych lub in-
nych grup społecznych, które mają charakter transsotsialnyy. Jest to szczególnie ważne dla 
public relations, jak typologia grup społecznych, przede wszystkim na podstawie ich istot-
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nych interesów, postaw, przekonań i codziennych nawyków okazuje bardzo skuteczne w 
rozwiązywaniu konkretnych problemów, na przykład w reklamie i marketingu. to podejście 
jest powszechnie stosowany i odnieść się do wielu kwestii politycznych, zwłaszcza podczas 
kampanii wyborczych, partii politycznych lub kandydatów [2].

najbardziej przydatne do przenoszenia definicji obrazu są te grupy społeczne, które 
są oparte na zrozumieniu, w jakim stopniu ludzie są zaangażowani w sytuacji problemowej 
i jak to wpływa na ich kim są, do domu, do którego organizacje, jak to robią w tej sytuacji, i 
tak dalej. Definicje te pochodzą od konkretnej sytuacji, dla której planowane jest interwen-
cja metod komunikacji. większość z tych technologii są wykorzystywane podczas działań 
politycznych. w swoich badaniach, James hrunih osiągnęła opinię, że następujące kategorie 
odbiorców jako władz, studentów, pracowników, społeczności, klientów i tak dalej. często 
zawierają tak zwane «zakaz publicznego» utajone publiczna świadomość publiczna, aktyw-
na społeczność. przez «nie publiczny» oznacza, że ludzi, którzy nie stoją w sytuacji proble-
mowej, nie uczestniczy w nim, lub które nie wpływają na inne osoby lub organizacje, a one z 
kolei również wpływ tych wzorców. J. hrunih utajone publicznej obejmują osoby, które nie 
są jeszcze świadomi swojego zaangażowania w inne osoby lub organizacje w każdej kwestii, 
ale jestdość zaangażowany w nim. wiedzę publicznej ¬ ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że 
w jakiś sposób wpływa na sytuację, albo wiązać się z tym, ale jeszcze nie wymienili poglądy 
na temat tej sprawy. aktywne społeczności ¬ ludzi, którzy zdali sobie sprawę z sytuacji, pro-
blemów i zaczął komunikować się i organizowania się w celu rozwiązania tej sytuacji [8].

opinia publiczna nigdy nie był tak silny jak teraz. Dzisiaj stało sięwielkim moto-
rem. Liczne fakty dowodzą, że w demokracji opinia publiczna w pewnych kwestiach zna-
czący wpływ na polityki, ekonomii, kultury, zachowań podejmowania decyzji polityków i 
partii. Że opinia publiczna zmusza ich do kontroli na każdym kroku i ekspresji, wydawać 
dużych pieniędzy i wysiłku na tworzenie, umacnianie i promowanie ich wizerunku. Dlatego 
jednym z głównych zadań mediów jest zwiększenie opinię publiczną, aby przygotować grunt 
pod wpływem uderzenia i interwencji metod komunikacji, aby ją kształtować. ale jest to 
bardzo trudny proces, ponieważ opinia publiczna często nie podlega żadnym prawom logiki 
i czasami sprzeczne i amorficzne.

celem kampanii opinii kształtujących się na ogół na celu przekonać społeczność 
do zmiany wstępnej opinii w tej sprawie lub osoba krystalizacji idei, które ostatecznie nie 
pracują, i wzmocnienie istniejących opinie.

istnieje ponad czterdzieści definicje tego zjawiska. alenajczęściej jest to definicja: 
«opinia publiczna ¬ zbiór przekonań jednostek dotyczących emisji» lub «pojęcie, które opi-
sujesubtelny, wzruszający i niestabilnej zestawu poszczególnych wyroków». G. boyle w jed-
nym czasie powiedział, że «opinia publiczna ¬ nazwa czegoś innego, aklasyfikację pewnej 
liczby czegoś» [8, s. 141].

Specjaliści w public relations i imidzhmeykynhu, których zadaniem jest badanie i 
monitorowania opinii publicznej, w znacznym stopniu zainteresować następujące właści-
wości: оpinia orientację (wskazując szacunkowe sprawozdania jakościowe dotyczące stanu 
gotowości); intensywność myśli (wskaźnik siły, która wchodzi w opinii ludzi, bez względu 
na to , co to jest skierowany); stabilność myśli (długość czasu, w którymznaczna część ankie-
towanych konsekwentnie wykazuje jedną i tę samą ostrość i intensywność uczuć); nasycenie 
informacje (które ilość wiedzy w tej sprawie ma do publicznej wiadomości); wsparcie spo-
łeczne (stopień, w jakim ludzie wierzą, że ich opinie są podzielone) [4, s. 110-112].
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pogłębionych badań na temat wpływu na opinię publiczną konieczne wyjaśnienie 

psychologiczne mechanizmy tego procesu. pr-owcy stwierdzili, że obraz, ale w tym przy-
padkuinformacji, które generuje i wpływy to , powodując reakcję publiczności w postaci 
myśli. Myśl jestwyrazem instalacji. istnieje ogólne przekonanie, żezakład ¬ jeststabilna 
tendencja do postrzegania obiektu w określony sposób, to problem, informacji i więcej. 
Jednak ostatnie badania naukowe pozwalają wyciągnąć wnioski, które będzie prawdopo-
dobnie instrukcje są szacunki, które dają ludziom konkretne pytania na podstawie ich 
preferencji. orientacja ¬ postrzeganie osoba problemy, które go otaczają, jak również zna-
jomość opinii innych ludzi w tej samej sprawie. w przypadku kierowania niektóre z tych 
samych problemów isamo w niektórych ludzi, oznacza to, że osoby te są w kooriyentatsiyi 
państwa. kooriyentatsiya zapewnia meczach vnutrishnoosobovi i elementy interpersonal-
nych działania komunikacyjnego.

orientacja indywidualna każdego człowieka, który stał siępodstawą do zestawu, 
z góry ustalony i wykonany w każdej osoby wyjątkowej podstawie, w oparciu o szczególne 
cechy, środowiska i okoliczności życia. w. korolko, najważniejsze czynniki, które wpływa-
ją na tworzenie indywidualnych preferencji są kulturowe, osobiste, edukacyjne, rodzinne, 
religijne, klasy społecznej, narodowej, rasowej. rozważenie tych czynników umożliwia w 
znaczący sposób wpłynąć na instrukcji. ogólnie rzecz biorąc, ustawienia te są podzielone na 
pozytywne, negatywne i neutralny (w przypadku jej całkowity brak).

wnioski. podczas badania komunikatywnych metod konstruowania obrazów poli-
tycznych należy wspomnieć o jednym z podstawowych celów imidzhmeykynhu procesów i 
stosowania public relations -tworzenia publicznych myśli (społecznych) oraz wpływu i kon-
trolować. komunikacja masowa wpływ na świadomość publiczną lub komunikacji masowej 
będzie ogromny.

komunikacja ¬ jest podstawą budowania wizerunku. tylko aktywna komunikacja 
jest kluczem do udanej wyborów lub kampanii. teoria komunikacji rozwinął szerszą per-
spektywę na wymianie informacji i wpływać na opinię publiczną. w public relations, jestpo-
jęcie «informacji kodowania». pod warunkiem co najmniej dziesięć kodowania. pozwalają 
one spojrzeć na cały proces komunikacji, nie tylko w sensie zwykłego przekazu.

komunikacja polityczna ¬ obszar, z któregowidzowie informowani o życiu politycz-
nym. Jestwymiana informacji, rozwoju i dostosowania wizerunku polityków, partii politycznych 
wydarzeń i projektów politycznych. Metody komunikacji konstruowania obrazów polityczne 
powstają i działają w komunikacji politycznej. wreszcie, metody komunikacji wpływają na ak-
ceptację społeczną dla decyzji politycznych, procesów wewnętrznych komunikacja polityczna. 
w każdym moszczu ustrojowej priorytetem jest ustalone i obiegu informacji. w podejmowaniu 
decyzji politycznych odgrywa rolę pełnego zakresu i dokładności informacji.
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Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. 
Знаешь, дорогая валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Про-
стому человеку доверили такую большую государственную задачу – проложить пер-
вую дорогу в космос! можно ли мечтать о большем? ведь это – история, это – новая 
эра! (Ю.А.гагарин)

Так она и началась, эта эра – эра человека, открывшего доселе неизведанный 
мир, эра Юрия Гагарина. 9 марта 2014 года ему бы исполнилось 80 лет. За прошедшее 
время об этом легендарном человеке и о его достижениях было подготовлено огром-
ное количество публикаций. и, конечно же, 80-летие первого в мире космонавта не 
могло остаться незамеченным. Мы представляем краткий обзор материалов СМи об 
этом событии. Федеральные телеканалы:

1 канал. он шагает по ковровой дорожке навстречу хрущеву, а весь мир, за-
таив дыхание, смотрит на развязавшийся шнурок: только бы не споткнулся. и это 
придает 27-летнему майору Юрию гагарину столько обаяния и человечности. А толь-
ко вчера этот простой парень из деревни под Смоленском видел землю из космоса.

«Я - обыкновенный русский человек. таких у нас в Союзе очень много, таких 
же, как и я, десятки юношей и девушек», – говорил Юрий гагарин.

кажется, о нем уже известно все: как 12 апреля 1961 года разбудили в 5 утра, 
что на вопрос «как спалось?» ответил: «как учили». на скафандре лишь в последний 
момент написали крупно СССр, чтобы все знали, что первый в космосе  – наш, со-
ветский. он произнес свое знаменитое «Поехали» и на 108 минут оказался на меж-
планетной орбите, о чем даже родители узнали только по радио.

(оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/social/253753)
одна из задач, которая стоит перед журналистом – привлечь внимание зри-

телей (читателей) к своему репортажу. За 53 года (именно столько прошло с момента 
полета Гагарина) тема полета в космос, тема жизни первого космонавта, казалось бы, 
уже достаточно раскрыта. но журналистам все еще удается вызвать интерес к своим 
материалам.

репортаж Юлии Шатиловой под названием «Первый в космосе» начинается 
с детали, которая, как оказалось, мало известна. «Мы проверяли. Среди знакомых и 
коллег по работе я интересовалась:

– а знаете ли вы про развязавшийся шнурок Гагарина?
и на этот вопрос мне никто из опрошенных не дал положительного ответа. 
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Может быть, дает знать о себе возраст опрошенных (21-30 лет), а может быть, дей-
ствительно на эту деталь не так часто обращают внимание. Главное же для большин-
ства совсем другое – непосредственно сам полет и сам космонавт».

россия 24. другой подход к освещению данной темы предложили журналисты 
телеканала «россия 24». они пускают обычную «бэзэшку», посвящена она не жизни 
космонавта, а музею Юрия Гагарина.

рБК. расовый русский медиа-холдинг «рбк» также отметил это событие. на 
сайте медиа-холдинга был выложен полноценный материал о жизни Юрия алексее-
вича, о его семье, о полете, о дальнейшей карьере. Есть даже несколько интересных и 
снова не всем известных подробностей из жизни первого в мире космонавта. «гага-
рин стал первым человеком в мире, который совершил полет в космическое простран-
ство. его полет продлился 108 минут: он взлетел с космодрома Байконур, сделал один 
оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области».

вполне возможно, что мы  могли праздновать день рождения Гагарина и 
8 марта. Так, существует легенда, по которой первый космонавт родился на самом 
деле в «женский день». но его отец алексей иванович возмутился и потребовал за-
писать в свидетельстве 9  марта. Позже мать Юрия Гагарина напишет в книге, что 
будущий космонавт родился в ночь с восьмого на девятое марта.

читать полностью: http://top.rbc.ru/society/09/03/2014/910023.shtml
оренбургские СМи. оренбургские средства массовой информации тоже не 

прошли мимо этого события. Так, например, на сайте информационного агентства 
«риа 56» можно было найти следующий материал: 09 марта 2014, 15:14

в день юбилея первого космонавта планеты губернатор оренбургской об-
ласти Юрий берг обратился к жителям региона.

– девятого марта мы отдаем дань памяти величайшему человеку, который 
первым шагнул в неизвестное, который первым совершил полет в космос, – заявил 
глава региона.

– Мы гордимся тем, что Гагарин наш земляк, тем, что он здесь жил, учился, 
обрел семью, – подчеркнул Юрий берг.

– Мы знаем, что во всем мире в честь Гагарина названы проспекты, улицы. 
наш город – не исключение. оренбуржье бережно хранит память о первом космо-
навте Земли, – отметил он.

напомним, что утром девятого марта возле памятника Гагарину в нацио-
нальной деревне состоялся митинг с возложением цветов, после которого в честь 
дня рождения первого космонавта оренбургская молодежь устроила танцевальный 
флешмоб.

ГтрК оренбург тоже не осталась в стороне и представила сразу несколько 
журналистских материалов. Среди них – репортаж владимира Попова.

9 марта в оренбурге после реконструкции открывается музей-квартира га-
гарина. владимир Попов побывал в доме, где стены, где каждая вещь помнит перво-
го космонавта. Благодаря уникальным фотографиям удалось восстановить многие 
элементы интерьера того времени, когда первый космонавт планеты, будучи кур-
сантом, бывал в доме родителей своей жены. «есть здесь какой-то предмет, который 
лично космонавту принадлежал? — я не могу вам сказать, потому что это квартира 
горячевых. они же переехали на Аксакова и все, что было, перевезли», — говорит за-
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ведующая мемориальным музеем-квартирой Юрия и валентины гагриных людмила 
верховых.

С того момента, когда гагарин стал достоянием мира, он перестал принад-
лежать себе. в стране много гагаринских музеев: где родился, служил, учился. однако 
дом на улице чичерина в оренбурге — место особенное. Здесь развивались отношения 
с женой, здесь гагарины играли свадьбу. Здесь каждый сантиметр хранит память.

Материал: http://gtrk-orenburg.ru/2014/03/09/37-2/
Ежегодно в свет выходят все новые и новые материалы о первом в мире кос-

монавте Гагарине. он действительно герой, Герой нашего времени, герой целой эпохи 
и очень важно, чтобы о нем помнили, чтобы его знали и ни с кем не смогли спутать. а 
еще, очень важно помнить, что его имя связано с оренбуржьем. важно для нас. Сле-
довательно, СМи не только освещают события, что немало важно, но и формируют 
систему нравственных ценностей и чувство патриотизма у своей аудитории.
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известно, что человек испытывает потребность в информации. однако толь-
ко потребность в получении информации как таковая не отражает весь спектр моти-
вов, побуждающих человека регулярно обращаться к СМи. в настоящий момент не 
существует единой теории, которая бы однозначно описала сложную систему взаи-
моотношений человека и средств массовой информации в целом и мотивы человека 
при обращении к СМи в частности.

а.в. колесниченко отмечает, что в этой сфере среди исследователей нет един-
ства даже относительно отдельных концептуальных положений. Так, до конца все 
еще не определено, что первично при обращении к средствам массовой информации: 
потребность, которую человек стремится удовлетворить с помощью СМи, либо при-
вычка или ритуал как элемент повседневной культуры и образа жизни.[1]

в зарубежных исследованиях теоретические подходы принято разделять на 
две большие группы: активационные и контекстуальные теории. При этом отмечает-
ся, что деление это достаточно условно. в активационных теориях обращение к СМи 
рассматривается как осознаваемое, рационально обоснованное. в контекстуальных 
подходах обращению к СМи придается значение повседневного ритуала, не связан-
ного с удовлетворением какой-либо конкретной потребности.

в частности, в активационных теориях потребности, удовлетворяемые с по-
мощью СМи, соотносят с потребностями, предложенными в пирамиде Маслоу. в то 
же время д. Мак квейл разделяет такие потребности на информационные, потреб-
ности в самоидентификации, потребности в интеграции и потребности в развлече-
нии. Множество других теорий так или иначе распространяют и уточняют эти уже 
обозначенные подходы.

Есть утверждение, что люди стремятся избегать бездеятельности. Стремле-
ние быть все время занятыми они реализуют через обращение к СМи. в связи с этим 
нередко потребление СМи привязано к определенному времени дня, к примеру, ког-
да человек свободен от работы.

обращение к СМи, отмечает а.в. колесниченко, также может быть связано 
с потребностью человека переживать раз за разом архетипические жизненные ситуа-
ции, вечные сюжеты, такие как «путешествие и возвращение», «обретение и потеря 
любимого человека» и т.д.
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в контекстуальных подходах основной упор делается именно на социоло-

гическую, а не психологическую мотивацию при обращении к СМи. в частности, 
«Теория социализации» утверждает, что на поведение по отношению к СМи больше 
всего влияет опыт, полученный в детстве и юности. Проще говоря, дети берут при-
вычку следить за СМи от родителей. вместе с этим перенимается и способ потребле-
ния и предпочтения, отдаваемый тому или иному виду СМи, принятому в семье или 
в близком кругу.

Также существует «Теория практического смысла», которая утверждает, что 
обращение к СМи связано с социальным положением человека и проблемами, с ко-
торыми он в данный момент сталкивается.

кроме того в качестве потребностей (в особенности если речь идет о новых 
медиа и их аудитории) можно рассматривать и требования, которые проявляет со-
временное общество к содержанию и особенностям представления информации в 
СМи (печатных и электронных).

С развитием интернет-технологий, мобильных приложений, у аудитории 
формируются определенный стиль потребления информации. Становятся более 
востребованными короткие сообщения, уделяется большее внимание визуализации, 
приобретает популярность data-журналистика.

для пользователей становится важным такой показатель, как иммерсив-
ность – эффект погружения и присутствия, который обеспечивает работу системы 
целостного сенсорного восприятия, биологически естественную для человеческого 
организма.

важным показателем и требованием, предъявляемым современной аудито-
рией к СМи является интерактивность как симметрия отношений между издателем 
и читателем как возможность постоянного доступа пользователей к контенту и взаи-
модействия с ним. интерактивность дает возможность совместить процесс потре-
бления информации и практической деятельности.

Существенной потребностью становится визуализация данных, которая 
ускоряет процесс усвоения информации, значительно повышают степень понимания 
и закрепления материала, позволяют исключить из когнитивного процесса необхо-
димую стадию мысленного достраивания воспринимаемой картины и тем самым об-
легчают работу анализаторов.

доктор технических наук, академик раЕн М.б. игнатьев в своей работе 
«компьютерные технологии в искусстве и средствах массовой информации  – но-
вое направление в образовании и науке» отмечает, что в визуализации становится 
актуальным переход при организации пользовательского интерфейса от метафоры 
«рабочий стол» к метафоре «экранная интерактивная среда». она получает широкое 
распространение в современных мобильных устройствах, которые в ближайшем бу-
дущем могут стать основным инструментом получения информации для очень ши-
рокой аудитории.

Таким образом, при практической деятельности в современных условиях не-
обходимо учитывать не только базовые информационные потребности аудитории, 
но и ее запросы, сформировавшиеся под влиянием развития технологий предостав-
ления информации. Многие тенденции в сфере СМи на сегодняшний день только 
наметились и не получили еще ни масштабного практического применения, ни долж-
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ного теоретического обоснования. При этом те средства массовой информации, ко-
торые смогут уловить и действовать в соответствии с новыми веяниями, отвечать 
новым запросам аудитории, окажутся значительно впереди остальных в погоне за 
читателем и зрителем.
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на современном рынке медиа представлено великое множество различных 
журналов. Специализированные, для массового читателя, дорогие и продающиеся за 
гроши. Для всех, кто умеет читать, что-нибудь да найдется. но при всём этом раз-
нообразии весьма трудно найти действительно хорошее, добротное издание…

как гласит надпись на обложке, журнал Młody technik впервые вышел в свет 
в 1932 году и издаётся до сих пор. более восьмидесяти лет. Это говорит о многом. 
действительно, если периодическое издание живёт такой долгой жизнью, значит, оно 
пользуется популярностью у читателей.

По своей сути, это журнал, предназначенный для юношеской аудитории, что 
можно заключить из названия. но, наверное, будет правильным отметить тот факт, 
что любой человек, независимо от возраста, сможет найти здесь что-то полезное для 
себя. на первой полосе, кроме названия и некоторых анонсов можно увидеть неболь-
шую надпись. Это девиз, который в переводе означает: «интересный мир  – всегда 
молод». возможно, это и вольный, в некоторой степени, перевод, но смысловая на-
грузка здесь заключена именно такая.

как правило, на третьей полосе идет небольшое, своего рода, обращение к 
читателю. Это материал в очень концентрированном виде представляющий основную 
тему номера. он предлагает читателю как бы поразмышлять над тем или иным во-
просом. и вместе с тем, путём несложных умозаключений приходит к определённому 
выводу. Такая подача материала, представляется нам очень любопытной. обычно в 
изданиях теме номера выделяется просто большее количество полос, чем остальным 
материалам. но здесь, кроме того, что тема номера публикуется на нескольких стра-
ницах, она еще, так или иначе (причём достаточно тесно), связана практически со 
всеми материалами номера.

Считаем важным сказать и о конкурсе, который проводится журналом. нам по-
везло найти номер от 5.05.2013, в котором говорилось об изменениях в этом конкурсе. 
Суть его заключается в том, что читатели могут приобретать определенные баллы и ме-
нять их на призы. а изменение заключается в том, что теперь эти призы можно выбирать 
интерактивно. в зависимости от количества баллов, которое вы набрали, можно полу-
чить приз. например: книги, диски, различные компьютерные игры и др.
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Следующая страница – это оглавление. весьма разумно было поместить её ни 

куда-нибудь в конец или самое начало, а именно на пятую страницу. когда читатель 
уже пробежал глазами основную информацию, он может теперь спокойно выбрать 
то, что ему нужно. Здесь представлено шесть разделов:

Техника (16-50 стр.)
М.Техник (50-55 стр.)
Школа (56-104 стр.)
хобби (104-120 стр.)
Презентация (120-125 стр.)
другое (стр.6, 71, 97, 126, 128, 130)
как вы поняли по количеству страниц этот журнал очень весомый в пря-

мом смысле этого слова. очевидно, что в первом разделе говорится о технических 
достижениях человечества и даже о том, что ещё не успели изобрести. Этакий взгляд 
в будущее. Собственно говоря, в этом разделе дается детальное обоснование темы 
номера. и плюс к этому ещё несколько объёмных тем, связанных с главной. во вто-
рой рубрике рассказывается о некоторых изобретениях (реально существующих), 
которые подверглись «испытаниям» и как они прошли эти тесты.

раздел «Школа» самый обширный и, думается, что это неспроста. Так 
как большая часть аудитории этого журнала – школьники, то им будет не просто 
полезно, но и интересно читать материалы, публикуемые в этой рубрике. Здесь 
мы можем обнаружить статьи различного характера, но большей частью конеч-
но, с уклоном в техническую сторону. информатика, математика, мехатроника, 
химия и многое другое. в каждом материале обозревается тот или иной вопрос, 
причем довольно подробно, познавательно и не скучно. Есть небольшая подру-
брика – «история изобретений», где рассказывается о технических открытиях 
разных эпох.

в рубрике «хобби» мы можем найти материалы о том, чем можно занимать-
ся в свободное время. Если вы фотографируете, то найдете здесь ценные советы для 
себя. большое внимание уделяется музыке  – также интересные и содержательные 
материалы, объёмные и красочные. Совершенно точно, что читатель не сможет глаз 
оторвать от материалов, пока их полностью не прочитает.

в следующем разделе под названием «Презентация» в очень нестандартной 
форме представлена реклама. несколько материалов, в которых в виде, опять-таки, 
познавательном и интересном, рассказывается о товаре, который вы можете приоб-
рести. но подача того стоит. надо отметить, это очень неплохо.

в целом, мы рассказали об этом журнале, но осталось ещё несколько 
любопытных нюансов. во-первых, здесь есть своего рода градация некоторых публи-
каций. выделяется три уровня сложности. Соответственно, каждый может опред-
елить приемлемый для себя материал. очень удобно. во-вторых, качество журнала 
находится на высоком уровне. читать такой журнал не просто приятно, но и действи-
тельно полезно, так как сочетание шрифтов и цветовой палитры гармонирует друг с 
другом. и, в-третьих, качество публикуемых фотографий безупречно. все фото – на 
своём месте и нет ничего лишнего. кроме всего прочего, хотелось бы отметить, что 
все материалы авторские, то есть, нет никаких присылаемых детских работ. разве что 
страничка, где редколлегия отвечает на письма читателей.
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в заключении хотелось бы провести небольшое сравнение. в Советском со-

юзе, это обще известно, было много интересных журналов технической направлен-
ности. Сегодня мы наблюдаем, вернее не наблюдаем подобных изданий. и пример 
польского «Młody technik» убедительно показывает, что даже в современном мире 
интернета и компьютерных технологий можно печатать качественные, интересные 
журналы для молодого поколения.

литература:
1. акопов, а. и. Методика типологического исследования периодических изда-

ний. – иркутск, 2005. – 388 с.
2. овсепян, р. П. Периодическая печать россии. Система, типология. – М., 2006. – 264 с.
3. Система средств массовой информации россии. учебное пособие для вузов / 

Под ред. Я.н. Засурского. – М.: аспект Пресс, 2001. – 259с.
4. Яковлева, Т.б., Фионова а. а. к вопросу о жанрах в глянцевых жур-

налах. наука и образование ххІ   века: Теория, практика, инновации/ 
nauka i utworzenie ххІ Stulecia: teoria, praktyka, innowacje 
29.11.2013 – 30.11.2013 опо́ле/ opole.

5. Яковлева, Т.б. Жанр альманаха в современном информационном простран-
стве. университетский комплекс как региональный центр образования, науки 
и культуры: всероссийская научно-методическая конференция.  – оренбург.  – 
2013.



79

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПоД- СекЦиЯ 6. Теория, практика и методы

Яковлева т.Б.
кандидат филолог. наук, кафедра журналистики 
оренбургского Государственного университета

толкачев Д.в.
09Ж(с)ПП

ПроБлеМЫ литератУрЫ и иСКУССтва 
в СПеЦиалиЗированноЙ и реГиональноЙ ПреССе

Ключевые слова: интернет-СМи/ internet media, специализированная пре-
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Газетные материалы, посвященные литературе и искусству, сегодня 
популярны и публикуются в специализированной российской прессе («культура», 
«Литературная газета», г. Москва) и в оренбургских региональных общественно-
политических изданиях («орская хроника», «новоорская газета», г. орск и поселок 
новоорск). Специализированные московские и оренбургские региональные изда-
ния, уделяя внимание материалам о событиях культурной жизни, расширяют кру-
гозор читателя в области литературы, живописи, музыки, кино, театра, детского 
творчества, обеспечивают признание человеческих ценностей, создание духовной 
атмосферы в обществе.

Публикации на тему литературы и искусства рассматриваются исследовате-
лями как реализация культуроформирующей функции СМи. александр Петрович 
короченский в статье «культуроформирующая роль журналистики» дает коммента-
рий: «Журналистика, играющая роль «вспомогательного» инструмента формирова-
ния культурной среды, «помощника» в выборе литературного произведения, спек-
такля, кинофильма или выставки для посещения  – стала каналом проникновения 
культуры в общество», подтверждая высокое значение печатных изданий, освещаю-
щих новости культуры.

известны другие мнения исследователей о культуроформирующей роли 
журналистики и материалах, «наполняющих» аудиторию информацией из сферы 
литературы, живописи, музыки. в.д. Пельт, говоря об участии писателей в газетной 
работе, указывает на то, что «литературные материалы обогащают газету, усиливают 
ее воздействие на читателя». Похожую мысль утверждает и.М. дзялошинский, гово-
ря, что «распространение с помощью журналистики взглядов о литературе и искус-
стве не менее важно, чем распространение сведений об экономике, политике, праве, 
морали, науке». и.д. Фомичева нашла проявление культуроформирующей функции 
в «наличии текстов увлекательных, содержательных – о шедеврах музыкального те-
атра, эталонах поэзии – улучшающих духовность российского общества и активную 
адаптации россии в постиндустриальной, информационной цивилизации». рассма-
тривая журналистский текст через призму культуры, обращаясь к его проблематике, 
следует перечислить работы н.Я. данилевского «Мир через культуру», М. хайдеггера 
«художественная культура и развитие личности», монографии а.и. арнольдова.
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имея постоянную рубрикацию, газеты «Литературная газета» и «культура» 

осуществляют просветительскую и аналитическую деятельность в сфере современ-
ной российской и мировой культуры, оценивая значимые художественные произ-
ведения с акцентом на творческую сторону их содержания. Журналисты самостоя-
тельно определяют, что именно и в какое время публиковать (например, появление 
в свет книг с последующими на них литературными рецензиями), какими образом 
анонсировать открытие выставки, фильмы и спектакли. региональные общественно-
политические газеты «орская хроника» и «новоорская газета» рассказывают о 
городских мероприятиях (концерты, поэтические вечера, встречи с писателями, 
театральные спектакли), жизни и работе творческих людей и работников культуры, 
учащихся школ искусства и детских центров художественного развития. общим в 
этих изданиях является содержательный комплекс, включающий в себя журналист-
ский, художественный и иллюстративный компоненты.

важным является то, что большинство москвичей знакомится с произведе-
ниями литературы и живописи благодаря разнообразным по форме и содержанию 
материалам российских СМи, точно как и жители регионов способны получить 
представление о культурной картине недели из российских и региональных газет. 
Ярким примером интереса читающей аудитории региона на специализированную 
московскую прессу служит подписка на «Литературную газету», «культуру», «из-
вестия» и другие качественные издания городской библиотекой г. орска, модельной 
библиотекой села кумак и центральной библиотекой поселка. новоорск, которые ис-
пользуются также учителями русского языка и литературы и школьниками.

ряд материалов в газете «культура» представляет еженедельную рубрику 
«Литфонд», где соседствуют имена авторов прошлого и настоящего и намечаются 
перспективы развития литературы в будущем. отличительной особенностью ма-
териалов «Литфонда» является связь с адресуемым читателю познавательным ком-
понентом для расширения багажа знаний и отсылка к другим рубрикам газеты на 
основе близости тематики: «от первого лица» (интервью с писателями, художни-
ками и поэтами), «наши хиты» (рецензии на пользующиеся популярностью чита-
телей современную прозу и поэзию), «карта мира» (взгляд на произведения зару-
бежной литературы), а также к текстам, приуроченным к памятным датам. наиболее 
примечательными становятся материалы, посвященные писателям XX века. Так, из 
материала «Генерал «лейтенантской» прозы» (автор виктор Сокирко), посвященного 
90-летию Юрия бондарева, читатель узнает, что главными чертами характера писа-
тель называет трудолюбие и скромность, благодаря которым «выходным предпочи-
таются трудовые будни», обратит внимание на искреннюю интонацию воспомина-
ний бондарева о романе «берег».

Материалы о литературе в специализированной прессе разделяются на ака-
демические, профессиональные и массовые, основу которых составляет литератур-
ная критика. Литературная критика в «культуре» не только стимулирует интерес к 
произведениям, но и формирует у читателя определенный опыт освоения и оценива-
ния текста в целом («весна на фатьяновской улице» – о поэзии алексея Фатьянова, 
автор дарья Ефремова; «Три толстяка и одна девушка» – о новой трактовке сказки 
Юрия олеши, автор Юлия Гончарова; «как пройти в библиотеку?» – мнение о сбор-
нике «читающая россия на рубеже тысячелетий», автор Елена Ляшенко).
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Приемы литературно-художественной критики, для которой характерен 

подробный анализ нравственных и социальных вопросов, используются доктором 
филологических наук, профессором института русского языка им. в.в. виноградова 
Леонидом крысиным в материале «Покажите язык». Следует вспомнить, что в со-
ветский период в «культуре» использовались искусствоведческие подходы, что по-
зволяло анализировать достоинства и недостатки произведений, вести разговор об 
отдельных текстах и о советской литературе в целом. дарья Ефремова в материале 
«владимир Малышев. «дураки» анализирует произведение именно с таких позиций, 
напоминая читателю факты из биографии и творческой жизни писателя.

литература:
1. венгеров а.б. «информационная ситуация может способствовать как прогрес-

су, так и деградации общества» «компьютер и право», №1, июнь 1994.
2. Массовая информация и общественное мнение молодежи. киев. 1990.
3. володина Л.в. (2007) российская массовая культура конца хх века. Материалы 

круглого стола. 4 декабря 2007 г. Санкт-Петербург. СПб.: Санкт-Петербургское 
философское общество.
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Ключевые слова: интернет-СМи/ internet media, рейтинг/rating, ranking, до-
полнение или бэкграунд / addition or background, обзор прессы / press review.

интернет-СМи на сегодняшний день остаются наименее изученными, вви-
ду недавнего появления. хотя уже можно проследить некоторые интересные тенден-
ции в использовании жанров корреспондентами и редакторами интернет-изданий 
оренбургской области.

доля посетителей сайта ria56.ru в рейтинге liveinternet.ru за месяц превы-
шает 40  тысяч человек (данные на 5.04.2014). Портал занимает четвертую строчку 
рейтинга по оренбургской области в категории «новости и СМи». важно отметить, 
что сайт де-факто начал свою работу в апреле 2013-го года и сумел добиться высокого 
посещения в короткий период.

в исследовании были проанализированы материалы разделов «новости» и 
«Прямая речь» за период 1.03.2014 – 31.03.2014. «аналитика» не исследовалась ввиду 
редкого обновления: в марте этого года в ней не было опубликовано ни одного ма-
териала. однако аналитические материалы были представлены в «новостях». всего 
было рассмотрено 1444 материала. раздел «новости» проанализирован по представ-
ленным на сайте рубрикам: «Политика» (22  материала), «Экономика» (76), «обще-
ственная жизнь» (461), «культура» (62), «Спорт» (169), «Происшествия» (314), «рос-
сия и мир»(276), «Здоровье» (33), «авто» (3) и раздел «Прямая речь» (28).

наиболее подходящей для интернет-СМи является жанровая классифика-
ция Международного совета по прессе и телекоммуникациям (iptc), которую ис-
пользуют многие информационные агентства. для удобства некоторые жанры были 
объединены, а некоторые – исключены.

в «аналитику» были отнесены все материалы, которые содержали хотя бы 
незначительные элементы жанра. Под «анонсами событий» понимался текст, содер-
жащий информацию исключительно о предстоящем событии. «итоговым обзором» 
считался материал, в котором подводился итог событию, за процессом которого сле-
дили корреспонденты, редакторы и, как следствие, публиковали в процессе несколько 
раз. например, сообщение об ограблении (первая новость – заметка) была отнесена в 
«Текущие события», если в течение непродолжительного времени узнавалась какая-
то подробность происшествия, и это было отражено на сайте, то этот материал отно-
сился в жанр «обновление». второй материал, сообщающий о том, что следователи 
начали вести расследование и содержащее в бэке информацию о первом сообщении 
принимался за жанр «Промежуточная сводка». Третья новость, о том, что суд вынес 
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решение по делу об ограблении и включающая в себя полный обзор  – «итоговый 
обзор». в жанр «биографический очерк» были отнесены материалы, содержащие как 
сам очерк, так и небольшую справку в дополнении к сообщению.

Так как обзора прессы за указанный период опубликовано не было, то в жанр 
«дайджест прессы» попали материалы, содержащие в себе ссылки и информацию, 
взятую с трёх и более источников по одному или нескольким событиям – «краткое 
содержание».

«документальный материал» на риа «оренбуржье» представлен в виде до-
полнений к материалам других жанров, поэтому был объединен с жанром «дополни-
тельная информация», в который заносились все ссылки на внешние и внутренние 
источники, включая видео и фото на других сайтах.

в «бэкграунд» попали все материалы, в которых содержался бэк. Этот жанр был 
объединен с «обстоятельством и контекстом». «вопросами и ответами» принято назы-
вать короткое интервью-комментарий о каком-либо событии. в «интервью», напротив, 
попали большие материалы с развернутыми ответами респондента. кроме того, судя по 
определению из книги александра амзина «новостная интернет-журналистика», на-
личие вопросов интервьюера в этом жанре необязательно. в «ответ на вопрос» попали 
небольшие комментарии по актуальным событиям (объединён с жанром «Цитата»). «Го-
довщиной» принято считать материалы обо всех ежегодных праздниках, юбилеях и т.п. 
По определению в жанре «Мнение» – выражается точка зрения журналиста. Поэтому в 
этот жанр не попали комментарии. исходя из специфики сайта, в него можно отнести 
многие материалы колумнистов. Причем некоторые их тексты подходят под «Прогноз», 
в котором должна выражаться определенная точка зрения о грядущих событиях. Мате-
риалы, в которых более широко рассматриваются прогнозируемые события были соот-
несены с «Предварительным обзором». Этот жанр предполагает не только мнения о том, 
как сложится ситуация в будущем, но и информацию, как она развивалась.

в «обзорную статью» (переводится ещё и как очерк) попали материалы как 
связанные с актуальными событиями, так и сделанные, например, на основе «Про-
межуточных сводок», но обязательно покрывающие вопрос целиком.

в «результаты и статистику» был отнесены материалы, содержащие инфо-
графику, или то, что можно было бы отобразить графически.

в жанре «Трансляция и стенограмма» по определению не только соответ-
ствующие материалы, но и пересказ выступления, например. большинство текстов 
подходили сразу нескольким жанрам. все материалы, содержащие информацию об 
актуальном событии, соотносились с жанром «Текущие события».

в отдельном блоке будут рассмотрены коммерческая и социальная реклама, 
всероссийские и мировые новости, материалы из других региональных источников, 
опубликованные на сайте, а также ссылки на блоги и тексты о погоде.

Политика. Самый популярный жанр в рубрике «Политика» – это «Текущие 
события»(11), «Трансляция и стенограмма» (4 материала). По 2 новости у «анонса 
событий», «Предварительного обзора», «ответа на вопрос». По одному материалу у 
«интервью» и «итогового обзора».

кроме того, в этой рубрике публиковались материалы связанные со всемир-
ными и международными новостями (7). были опубликованы тексты из других реги-
ональных изданий (4). бэк использовался 8, дополнительная информация – 2 раза.
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Экономика. Самыми популярными жанрами в «Экономике» стали «Пред-

варительный обзор» (13), «ретроспектива» (10) и «обзорная статья» (7). Следом – 
«интервью», «итоговый обзор», «Промежуточная сводка» (4). По 3 материала в 
жанре «Трансляция и стенограмма» и «Прогноз». По 2 материала у «анонса со-
бытия» и «ответа на вопрос». По одному у «биографического очерка» и «репор-
тажа». новости россии и мира публикуются реже, чем в прошлой рубрике (3). 
Также в «Экономике» есть коммерческая информация (5), и материалы других 
региональных изданий (25). бэк использовался в 18 материалах, дополнительная 
информация – 5 раз.

общественная жизнь. чаще всего сотрудники риа «оренбуржье» в рубрике 
«общественная жизнь» пишут в жанрах «Текущие события» (227) «Промежуточная 
сводка»(83), «обзорная статья» (40), «анонс события» (40), «итоговый обзор» (38), 
«аналитика» (31) и «Годовщина» (28). Следом – «репортаж» (14), «Предварительный 
обзор», «ретроспектива», «исторический материал», «результаты и статистика» (10). 
Также публикуются фоторепортажи (35) и видеорепортаж (4). в некоторых мате-
риалах размещаются ссылки на блоги (6). чуть больше публикаций с коммерческой 
информацией (16) и социальной рекламой (17). новости россии и мира появлялись 
чаще, чем в других рубриках (20). Также публиковались материалы о погоде (22) и 
других региональных изданий (74).

Ссылки на дополнительную информацию использовались 159 раз, бэк раз-
мещён в 94 текстах.

Спорт. отличительная особенность рубрики – большое перевес в жанровом 
выборе в пользу «анонса» (57). но чаще всё также используются «Текущие собы-
тия». Менее популярны «ответ на вопрос» (11), «репортаж» (10), «результаты и ста-
тистика» (8), «Промежуточная сводка» (7). в рубрике был размещён один текст. со-
держащий коммерческую информацию. дополнительная информация привлекалась 
45 раз, бэк использовался 37 раз.

Происшествия. наиболее частотный жанр в этой рубрике – «Текущие со-
бытия» (288). два жанра в этой рубрике также являются наиболее популярными – 
«Промежуточная сводка» (37) и «итоговый обзор» (23). реже используются «Фото-
репортаж» (7), обзорная статья, «аналитика» (3).

Материалы из других региональных изданий использовались 7  раз. Соци-
альная реклама – 5 раз. российские и международные новости публиковались 4 и по-
года – 2 раза. Ссылки на другие материалы (внутренние и внешние) использовались 
58 раз, бэкграунд был написан 18 раз.

россия и мир. большинство материалов в этом разделе писалось в жанрах 
«краткое содержание» (144), «дайджест прессы» (55), «Промежуточная сводка» (47), 
«ответ на вопрос» (45) и «итоговый обзор» (38). учитываю специфику рубрики, дру-
гие жанры использовались реже: «Трансляция и стенограмма» (6), «биографический 
очерк» (5), а также «обзорная статья» (1). новости россии и мира были разъединены 
для этой рубрики. хотя многие материалы можно было отнести и к первому и ко 
второму: материалов о россии – 170, о мире – 202. Также чаще, чем в других рубриках 
здесь используется блог (17).

Здоровье. чаще всего в этой рубрике материалы следующих жанров: «Те-
кущие события» (32), «краткое содержание» (18), «Советы» (11). редкими жанрами 
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рубрики «Здоровье» стали: «обзорная статья» (2), «ответ на вопрос» (2). всего по 
одному разу использовались «вопросы и ответы», «Годовщина».

новости россии и мира публиковались 18 раз, из других региональных изда-
ний – 1. дополнительная информация привлекалась 16 раз, бэк был написан к 15 но-
востям.

Прямая речь. чаще других в этой рубрике использовались жанры «ответ 
на вопрос» (12), «Текущие события», «Трансляция и стенограмма» (7 реже – «интер-
вью», «Мнение» (3) и «ретроспектива» (2).

кроме того 3  материала были взяты с других региональных источников. 
было использовано 12 ссылок и 9 бэкграундов.

Публикация материалов других региональных изданий. чаще всего ма-
териалы других изданий публиковались на период исследования в жанрах «Теку-
щие события» (44), «Промежуточная сводка» (20), «обзорная статья» (19), «анонс 
события» (13), «итоговый обзор» (11). реже – в жанрах «Предварительный обзор» 
(8), «аналитика» (7), «интервью» (7). По одному разу публиковались тексты в жан-
ре «исторический материал», «ответ на вопрос», «Прогноз», а также «результаты и 
статистика».

литература:
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никс. (Серия «высшее образование»). – 2004. – 160 с.
2. короченский, а.П. Журналистика и медиаобразование в XXi веке : Ж 92  сб. 
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368 с.
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ПеДаГоГІЧнІ аСПеКти ФорМУваннЯ МУЗиЧноГо СПриЙМаннЯ 
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удосконалення виховного потенціалу уроків музики, поглиблення їх впливу 
на розвиток особистості учнів в значній мірі зумовлене підготовкою педагогічних ка-
дрів. у зв’язку з цим, зростає значення дослідження проблеми сприймання музики, 
що представляється досить важливою в процесі професійної підготовки майбутньо-
го вчителя.

Музичне сприймання розглядається сучасними науковцями як активна ді-
яльність суб’єкта, що спрямована на вирішення певної задачі  – створення образу, 
адекватного явищу, котре сприймається.

у “багатошаровій” структурі цієї діяльності взаємодіють результати перцеп-
тивних та інтелектуальних актів. Почуттєве відображення твору, як важлива, але не 
єдина ступінь сприймання, виявляється поєднаним із пізнанням об’єктивних харак-
теристик музичного явища і виступає своєрідним носієм уявлень людини про твір, 
що сприймається, і знань про нього.

Таке усвідомлене сприймання, яке є результатом не тільки почуттєвого піз-
нання, але й осмислення твору, отримало своє визначення – розуміння музики [5; 
119]. отже, можна вважати, що сприймання є одним із видів художньо-пізнавальної 
діяльності, а розуміння твору – його найважливішим компонентом.

Проблема розуміння музичного твору має різнобічні аспекти, зокрема при 
розгляді питань підвищення ефективності розуміння музики у зв’язку із формуван-
ням у студентів навичок аналізу та інтерпретації змістовної структури твору.

на думку вчених, головна сутність розуміння складається із взаємодії 
суб’єкту та об’єкту, що в результаті передбачає визначення змістовного значення 
художнього твору та його переведення у “внутрішній план”, тобто відображення в 
свідомості особистості. відмічається, що розуміння передбачає складну роботу із ви-
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ділення основних точок, “смислових позначок”. Ця робота проходить комбіновано, 
із залученням розгорнутого аналізу та синтезу, а також контекстних здогадок, що 
робляться як висновок із розуміння окремих елементів отриманої інформації. Цим 
підкреслюються своєрідність суб’єктивного смислу твору та його індивідуальні осо-
бливості у порівнянні із об’єктивно даним явищем мистецтва [3; 86].

розуміння являє собою складний вид аналітико-синтетичної діяльності, що 
включає виділення основних елементів матеріалу та об’єднання їх в ціле. Формою 
активності розуміння виступає його вибірковість, а вибір спрямовує фіксацію уваги 
на окремих опорних точках. в цьому процесі, який потребує осмислення матеріалу, 
встановлення зв’язків між окремими елементами тексту, аналізу інформації з пози-
цій власного досвіду та інтерпретації художнього повідомлення, можливо виділити 
дві ступені: аналіз формально-змістовної структури твору й інтерпретацію твору.

розмежування вказаних ступенів досить умовне, адже вони не обов’язково 
слідують одна за одною, а подекуди й накладаються. Це логічні, а не хронологічні 
етапи розуміння. різноманіття суб’єктивних тлумачень твору не заперечує існування 
спільних моментів в системі сприймання музики [1; 144]. Інтерпретація у певних 
межах містить спорідненість загального враження, отримуваного адресатом інфор-
мації за допомогою аналізу художнього матеріалу, що обов’язково вимагає системи 
спеціальних знань суб’єкта розуміння.

По суті, розуміння відбувається із переходом від загального (недиференці-
йованого) сприймання твору до аналізу та осмислення його окремих частин, вста-
новлення їх взаємозв’язку. кожен індивід конструює власну смислову послідовність 
у виділенні вузлових моментів твору. вони чимось відрізняються, але певною мірою і 
співпадають, адже початково поєднані одним й тим же матеріалом.

Естетична оцінка є одним із показників рівня усвідомленого сприймання, 
оскільки диференційований підхід до естетичних якостей твору завжди супроводжу-
ється почуттям переживання цінності. Естетична оцінка музичного твору в якості 
виконавського мистецтва може бути вираженою і в словесному судженні, і у вико-
навській інтерпретації.

кожний показник має свої достоїнства та недоліки. виконавська інтерпре-
тація дозволяє немовби перевести у внутрішній план скриті мислительні операції 
суб’єкта розуміння, але представляє значні труднощі для встановлення об’єктивних 
методів виміру.

Логічна вербальна модель змісту твору більш чітко виявляє його повноту та 
глибину, адже розуміння більшою частиною описується і реалізується в характерис-
тиках інтелектуального процесу. разом з тим, сукупність словесних суджень дещо 
збіднює інформацію про музичне сприймання і не вичерпує всього багатства став-
лень людини до музики.

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

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

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

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

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

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

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

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

для творчої діяльності вирішальне значення має не сама по собі величезна 
кількість знань, а їх структура, психологічний тип засвоєння знань, що визначається 
типом діяльності, в процесі якої вони набувалися.

Підхід до проблеми сприймання як творчої діяльності, що є адекватною осо-
бливостям твору, дає право виділити постановку запитань (або взагалі завдань) та 
пошук (знаходження) на них відповідей в якості можливого педагогічного прийому, 
що дозволяє досягти глибокого і повного розуміння [2; 98]. Потребу людини будь-
що зрозуміти психологи зазвичай пов’язують із виникненням проблемної ситуації, 
котра завжди містить невиявлене, приховане запитання. наявність в ситуації при-
хованого запитання обумовлює найважливішу її властивість – новизну. виявлення 
і постановка ряду запитань немов перетворює проблемну ситуацію в завдання, для 
вирішення якого необхідно знайти відповіді на дані питання.

Завдання, що виникають при сприйманні музичного твору, не є задачами 
у звичайному розумінні. в чому міститься процес осмислення і виконання цих за-
вдань?

Стикаючись із будь-яким протиріччям у музичному явищі, з чимось незро-
зумілим або тяжко пояснювальним, студенти починають аналізувати твір, виділя-
ти в ньому окремі елементи, зіставляти їх, встановлювати зв’язки між ними, роби-
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ти висновки, тобто немов відповідати на непоставлені приховані запитання. успіх 
пошуків відповіді на завдання загального характеру в цьому випадку залежить від 
виявлення та постановки для себе прихованих запитань. Таким чином, рішення за-
дачі, якою є аналіз та інтерпретація твору, включає в себе усвідомлення запитань, 
виділення даних для відповіді на них, вибір альтернатив і, на цьому, виявлення „при-
хованих” проблем [5; 134]. вирішенням задачі є оперування даними і результатами 
дій для отримання відповіді на поставлені запитання.

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

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

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

на основі структури діяльності в процесі формування музичного сприйман-
ня студентів можливо виділити 5 етапів навчальної роботи.

на першому, постановочному, з метою підвищення ефективності навчання, 
роз’яснюється сутність завдання. викладач доступно пояснює, що необхідно зроби-
ти, тобто дає загальний план дії, пропонує спосіб діяльності.

на другому, орієнтовному, викладач показує, як контролювати свої дії, ви-
правляти допущені помилки, обґрунтовувати прийняті рішення, прогнозувати мож-
ливі результати тощо.

на третьому, проектно-пізнавальному, студенти включаються у самостійну 
діяльність за допомогою схеми структури діяльності. наприклад, один студент вирі-
шує завдання, а другий контролює його за схемою. декілька студентів вирішують за-
вдання, а потім один з них усно обґрунтовує своє рішення. на цьому етапі важливим 
є колективне обговорення та аналіз відповідей, оскільки саме нестача самостійних 
суджень призводить до непереконливих відповідей і невиконання завдань. Групове 
обговорення дозволяє висувати гіпотези аналізу та інтерпретації твору із урахуван-
ням тих основних положень, які сформульовані в схемі, надає можливості перевіри-
ти правильність обраного плану дій та прийнятих рішень.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) педагогічний, який дозволяє встановити можливі труднощі в роботі над 
твором, намітити шляхи їх подолання.
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теоретиЧнІ ПереДУМови ФорМУваннЯ ПроФеСІЙної 
КоМПетентноСтІ еСтраДно-ДжаЗовоГо воКалІСта.

Проблема формування професійної компетентності естрадно-джазового во-
каліста охоплює широке коло питань, пов’язаних з формуванням майбутнього ви-
кладача естрадно-джазового вокалу. Мета нашого дослідження полягає в розробці та 
теоретичному обґрунтуванні форм і методів викладання, які б сприяли формуванню 
професійної компетентності естрадно-джазового вокаліста. Тому буде доцільно роз-
глянути поняття “професійність” і “стиль”.

Професійність  – сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (зна-
ння, уміння, навички, досвід діяльності), які необхідні для здійснення особистісно-
професійної, соціально-значущої діяльності. Стиль  – сукупність образних засобів, 
художніх прийомів, які формуються в певних суспільно-історичних умовах в кон-
тексті світоглядних, загальнокультурних ідеалів епохи і характеризують неповторну 
своєрідність художніх творів. [2, 288].

Естрадно-джазове мистецтво настільки різноманітне у способах виконання, 
що лише з великими труднощами визначається спільне ядро, з якого можна було б 
вивести загальні закономірності. джаз додав четвертого «кита» до тих трьох, на яких 
ґрунтувалася академічна музика. але і відносна важливість цих «китів» – естетичних 
категорій – в джазі абсолютно інша: замість «мелодія – гармонія – ритм» ми маємо, 
напевно, «ритм – тембр – гармонія – мелодія». квінтесенція джазу – моменти, коли 
соліст «підвішує» ноту: варіює тембр, створює ритмічний малюнок на тлі акомпане-
менту, не змінюючи при цьому висоти звуку.

у сучасних дослідженнях естрадно-джазового вокалу значне місце по-
сідають праці таких його дослідників, як о.С. козлов, в.д. конен, С.о. коротков, 
Л.С. Мархасєв, в.М. олєндарьов, в.Т. романко, в.С. Симоненко. визначальним для 
естрадно-джазового вокалу є повне середовище побутування, кількісний показник 
щодо cлухацької аудиторії, наявність попиту в конкретній віковій групі. Естрадно-
джазовий вокал нерідко ототожнюють з попсою і за нього часто приймають те, що 
джазом, по суті, не являється. Це вносить певну плутанину в уяву про естрадно-
джазову специфіку і ускладнює його жанрове самовираження. Проблема полягає 
в тому, що естрадно-джазову музику виконують виконавці академічного плану. 
в академічній музиці виконавець, якщо, звичайно він не вживається глибоко 
в композиторський задум, стає просто “виконавцем доручення”, дії якого не 
пов’язані логікою власних душевних рухів. на відміну від академічної музики джаз 
характеризується специфічним звуковидобуванням, фразуванням, застосуванням 
своєрідних виконавських прийомів та здатністю до імпровізації. Тому те що 
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характерно для естрадно-джазового вокаліста  – неприпустимо для академічного, і 
навпаки. [3, 86].

Провідні українські естрадно-джазові вокалісти, як і більшість закордонних, 
не можуть обмежуватися вузькою спеціалізацією. Тому вони вводять до свого 
репертуару популярну і джазову музику в різних пропорціях.

кожен естрадно-джазовий вокаліст повинен бути професійно і стилістично 
компетентним, тобто володіти загальними музичними знаннями і, звичайно, знати 
специфічні ознаки естрадно-джазового вокалу. в багатьох вищих навчальних 
закладах нашої країни відкриті відділення естрадно-джазового виконавства. 
Проте, як студенти, викладачі, так і слухачі зустрічаються з певними труднощами, 
які пов’язані передусім з обмеженою кількістю необхідних методичних видань. 
вони присвячені переважно аранжуванню, гармонії, ритміці, навчанню гри на 
окремих інструментах. але й досі залишається невисвітленим питання формування 
професійної компетентності естрадно-джазового вокаліста [1,3].

Певного визначення естрадно-джазового вокалу у нинішньому науково-
методичному доробку дослідників не існує, але якщо назвати його найбільш 
характерні ознаки, тоді буде зрозуміло, про що йде мова. Естрадно-джазовий вокал 
визначається індивідуальними якостями вокаліста, до яких належить джазова 
манера виконання, характерні вокальні тембри, унікальні тональні якості і більш 
того – джазове фразування, джазова «атака».

нині, коли активно з’являються й бурхливо розвиваються національно-
джазові школи, перед викладачами естрадно-джазового вокалу постає складне 
та важливе завдання  – визначити такі форми і методи викладання, які б сприяли 
формуванню професійної компетентності естрадно-джазового вокаліста. в 
подальших наших дослідженнях ми плануємо конкретизувати сутність поняття 
професійної компетентності естрадно-джазового вокаліста і визначити критерії її 
сформованості.
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роль духовних навчальних закладів, як рушіїв музичного просвітництва у 
загальноукраїнському культурно-мистецькому процесі, довгий час недооцінювалась. 
Проте в умовах кризи у всіх сферах життя українського суспільства вивчення куль-
турницьких явищ минулого, внеску духовних навчальних закладів у становленні 
музичного життя україни й окремих регіонів може слугувати вирішенню назрілих 
питань сьогодення.

на сторінках періодичної преси російської держави другої половини хІх ст. 
регулярно обговорювались питання стану духовно-освітньої системи, необхідності її 
удосконалення. у катеринославській єпархії на початку 90-х рр. хІх ст. налічувалось 
729 народних шкіл, 287 з яких становили заклади духовного відомства (142 церков-
нопарафіяльні та 145 шкіл грамоти) [2]. наприкінці 90-х рр. у регіоні функціонували 
вже понад 1000 навчальних закладів, з них 300 - церковнопарафіяльних шкіл, 200 - 
шкіл грамоти [5]. Церковні школи складали 44% від всіх загальноосвітніх початкових 
навчальних закладів губернії, школи Міністерства народної освіти - 42%, німецькі 
школи – 14%. [1]. Тож церковнопарафіяльні школи та школи грамоти, що входили до 
групи початкових духовних навчальних закладів, охоплювали майже половину шко-
лярів і надавали можливість отримання загальної освіти дітям усіх верств населення 
регіону.

навчальна діяльність і просвітницька робота будь-яких навчальних закла-
дів мають спільні цілі. обидві спрямовані на поширення знань серед населення, на 
піднесення рівня освіченості суспільства. відмінність просвітницької діяльності 
від освітньої полягає в тому, що здійснюється вона довільно, без чіткої організації, 
узгоджених планів, відповідних програм, регулярності. в умовах навчальних закла-
дів просвітництво є продовженням освітнього процесу, виступає у зв’язку і взаємо-
дії з ним. результат цієї взаємодії – демонстрація широкому загалу здобутих учнями 
знань і вмінь. чим вищий та якісніший рівень засвоєних знань, тим різноманітніше 
їх віддзеркалення у просвітницькій роботі школярів.

Церква через свої освітні заклади формувала духовний стан усього суспіль-
ства, виховувала відданість християнській вірі, монархічним засадам держави. Цер-
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ковнопарафіяльні школи, як найнижча ланка духовно-освітньої системи, виконува-
ли більше виховну функцію, ніж освітню [4]. на виховання певних етичних ідеалів, 
духовних підвалин суспільства й орієнтовано просвітництво. у запропонованому ас-
пекті розгляду освітня і просвітницька (музична в тому числі) діяльність складають 
двоєдність. Смисловий акцент останньої лежить на другій її частині через вагоміше 
значення і більший виховний вплив на суспільну свідомість. З огляду на це характер-
ними рисами музично-просвітницької діяльності початкових духовних навчальних 
закладів є відповідність змісту, видів і засобів цієї роботи як в умовах класу, школи, 
так і за їх межами; планування, регламентація, регулярність. Ці риси однаковою мі-
рою притаманні й освітньому процесу, і просвітництву.

Церковний спів, як навчальна дисципліна, вважався обов’язковим для ово-
лодіння в усіх навчальних закладах духовного спрямування російської імперії. на-
вчальною програмою початкових шкіл у перший рік передбачались підготовчі го-
лосові вправи, одноголосний спів простих церковних піснеспівів, ознайомлення з 
квадратною нотою, з основами музичної грамоти. Протягом другого року вивчали 
піснеспіви на два, три, чотири голоси. Церковний спів вивчали три години на тиж-
день, окрім додаткових репетицій для виступів у святкові дні. незалежно від методів 
навчання (з голосу чи по нотах) учні організовувались у самостійні хори при школах 
або брали участь у церковному хорі. Це свідчить, що вивчення церковного співу не 
обмежувався стінами навчального закладу.

освітній процес переходив у музичне просвітництво з оприлюднення учня-
ми результату навчання, з показу ними досягнень в оволодінні майстерністю цер-
ковного співу. Музично-просвітницька діяльність школярів здійснювалось у формі 
участі у богослужінні (церковне читання, спів у церковному хорі). Спрямованість 
учнівської діяльності на поширення набутих знань і навичок, на певне сприйняття й 
оцінювання громадою виявлялась у різновидах музично-просвітницьких заходів. Це, 
окрім храмових, православних свят, богословські читання; заходи, присвячені вша-
нуванню річниць від дня народження чи смерті видатних поетів, науковців, громад-
ських діячів, представників царської сім’ї; загальноміські урочистості; святкування в 
окремому населеному пункті тощо.

Представники духовенства виявляли стурбованість викладанням церковно-
го співу, тому намагались забезпечити фахівцями кожну церковнопарафіяльну шко-
лу. 1803 р. після переведення архієрейської кафедри до катеринослава активізувався 
процес забезпечення початкових церковних шкіл випускниками місцевих духовної 
семінарії, школи причетників. у церковнопарафіяльних школах бахмутського, кате-
ринославського повітів плідно працювали викладачі співу  – вихованці зазначених 
закладів - П. балабанов, о. домовський, М. Іванов, о. красовський [1], афанасенко, 
ракович, в. Цариненко, Штембрюк [3].

отже, отримавши початкову музичну підготовку засобами церковного хо-
рового співу, учні церковнопарафіяльних шкіл ставали носіями і розповсюджувача-
ми елементарних музичних знань. Жителі сіл, повітових містечок краю, залучені до 
музично-просвітницької роботи початкових духовних навчальних закладів, нако-
пичували музичні знання й уявлення для сприйняття музичного мистецтва у більш 
складних його формах.
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Становление и развитие государственного суверенитета казахстана ак-
туализировали многие проблемы истории государствообразующего этноса – казах-
ского народа. в новых условиях повышенный интерес у общественности и ученых-
обществоведов вызвали вопросы, связанные с историей развития государственности 
на казахской земле, определением ее истоков и динамики развития. одним из важных 
этапов эволюции государственности на территории казахстана является период 
существования средневекового государства казахского этноса – казахского ханства.

Молодому поколению казахстана необходимы фильмы и телепередачи на-
правленные на развитие патриотизма к своей стране и истории, на становление и 
укрепление мировоззрения – все эти моменты и являются воспитательными функ-
циями экранного искусства, которые мы и используем в образовательном процессе.

обретение казахами свободы и независимости в казахстане дало возмож-
ность оглянуться назад в прошлое, посмотреть внимательно вокруг. и оказалось, что 
предки казахов не были дикарями, они имели богатую и интересную историю и вы-
сокую культуру, своих великих людей, которые занимали достойное место в истории 
и культуре не только казахов.

Самобытная национальная орнаментистика  – одна из важнейших состав-
ляющих декоративно-прикладного искусства казахского народа. уходя корнями в 
эпоху древних саков, тюрков, кыпчаков, эволюционизируя и развиваясь на протяже-
нии многих веков, сегодня она является неотъемлемой материальной частью нашего 
культурного наследия, уникальным проявлением материальной культуры прошлого 
и настоящего. долгое время – это направление художественного творчества являлось 
одним из единственных способов отражения окружающего мира ввиду канониче-
ских запретов ислама на изображение природы и человека. [1]
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Яркий след в исто-

рии современного казахского 
орнамента, его возрождении 
и развитии, завоевании им 
международного признания 
и авторитета оставила знаме-
нитая народная мастерица, 
великолепная художница-
прикладник двадцатого столе-
тия насиба Бадиловна тайма-
нова.[2] Заслуженный работник 
службы быта казахской ССр, 
лауреат международных, всесо-
юзных, республиканских худо-
жественных выставок и фести-
валей, неоднократный участник 
и победитель вднх СССр и 
казахской ССр, кавалер мно-
гих правительственных наград, 
она одной из первых женщин-
казашек стала членом Союза 
художников СССр, работы ко-
торой очень часто демонстри-
ровались за рубежом. Талант-
ливым автором создано более 

тысячи уникальных произведений, украсивших экспозиции многих краеведческих 
музеев и выставочных залов, фойе, театров и кинотеатров, фасады зданий и соору-
жений республики. они, являясь выразительным средством пропаганды казахского 
искусства, народных традиций, обычаев и быта, с достоинством вышли в сокровищ-
ницу культуры казахстана.

н.б.Тайманова родилась 15  августа 1908  года в ауле каратобе Гурьевского 
уезда уральской области. рано осиротев, она остается на попечении бабушки – одной 
из лучших аульных мастериц рукоделия. именно бабушка, заметив в юной насибе 
интерес к народному творчеству, природные способности творить и создавать ка-
захские орнаменты, приобщает ее к прикладному искусству, преподает первые уроки 
профессионального мастерства. известная рукодельница сыграла главное участие в 
определении дальнейшей судьбы своей внучки, сумевшей достичь небывалых худо-
жественных высот. долгая дорога ко всеобщему призванию прославленной худож-
ницы пролегла через бурные события первой половины двадцатого века.

Школьные годы стали начальной ступенью становления насибы как 
художника-профессионала. Самостоятельно постигая основы казахского 
декоративно-прикладного искусства, она разрабатывает и выпускает свои первые 
орнаменты для украшения национальных костюмов и предметов быта, вышивает 
первые ковры. Творческие работы вызывают общественный интерес. Ее приглашают 
работать швейным мастером в пошивочные мастерские уральска и Гурьева.
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в 30-х годах художница по путевке комсомола приезжает в алма-ату на уче-
бу на рабфак. огромное стремление к получению образования, самосовершенствова-
нию не остановили ни смерть мужа, ни тяготы по содержанию малолетних детей. По-
сле получения диплома молодого специалиста направляют в Южно-казахстанскую 
область, где при активной поддержке местных партийных и советских органов щи-
роко раскрывается и расцветает талант народной мастерицы.

в предвоенные годы насиба Тайманова – инспектор оММ райздравотделов 
Тюлькубаса и Туркестана, чимкентского горздравотдела. несмотря на огромную за-
нятость, она продолжает создавать эскизы новых орнаментов своих произведений.

в 1940 году, учитывая творческие способности, любовь к рукоделию и про-
фессионализм вышивальщицы, областной комитет партии назначает художницу за-
ведующей костюмерным цехом казахского драматического театра. в своих воспоми-
наниях она отмечает: «Здесь я получила дальнейшую возможность развивать свое 
мастерство по прикладному искусству. Мои орнаменты нашли практическое приме-
нение для оформления спектаклей, пошива костюмов, головных уборов, обуви для 
артистов, изготовления декораций и реквизита. невозможно рассказать обо всех об-
разцах, изделиях, которые были сделаны за время моей работы в театре»..[3]

работа н.б.Таймановой в военные годы была высоко оценена медалями «За 
доблестный труд в великой отечественной войне 1941-1945  гг.», «За трудовую до-
блесть».

в 1944 году новое назначение областного руководства приводит ее в сферу 
образования. до выхода на пенсию она работает дошкольным инспектором облоно, 
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отдавая все свои знания, организаторский опыт великому делу воспитания детей. во 
время инспекционных командировок по районам и городам области н.б.Тайманова 
проявляет огромный интерес к прикладному творчеству местного населения, изучая 
своеобразие орнаментов Южного казахстана.

Знаменательным в творческой судьбе художницы становится победный 
1945 год. она , как искусный умелец по изготовлению и применению национально-
го орнамента, получает персональное приглашение для участия в республиканской 
выставке народного творчества, посвященной 25-летию казахской ССр. авторские 
экспонаты, впервые выставленные на всеобщее обозрение, вызывают восторженные 
отзывы и высокие оценки. н.б.Тайманова заслуженно получает звание «народный 
мастер». Ее имя становится известным в республике.

в 1952 году тяжелая болезнь вынуждает ее уйти на пенсию. начинается пе-
риод нелегких испытаний. в борьбе за жизнь любимое занятие позволило не только 
побороть недуг, встать на ноги, но и в творческом отношении выйти на самый высо-
кий уровень художественного мастерства.

в 60-х годах начинается новый этап творческой жизни – активная профессио-
нальная деятельность художника-прикладника. в 1961 году в Москве на вднх СССр 
впервые демонстрируя авторский ковер «космос», посвященный первому космическо-
му полету человека. Тематическая работа, выполненная традиционными приемами ка-
захского прикладного искусства, была высоко оценена Юрием Гагариным.

в 1964 году областной дом народного творчества проводит первую персо-
нальную выставку работ н.б.Таймановой. более 20 произведений, отобранных ко-
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миссией, были отправлены на вднх СССр. С этого момента она становится посто-
янным участником этой всесоюзной выставки и вднх казахской ССр, завоевывая 
медали и почетные звания лауреата. более 70 работ и несколько альбомов о твор-
ческой жизни художницы передаются в фонды министерств культуры СССр и ка-
захской ССр, краеведческие музеи алма-аты, Гурьева, усть-каменогорска, уральска, 
Шымкента проявляют к ней огромный интерес.

в это же время н.б.Тайманову приглашают мастером-специалистом по по-
шиву образцов национальной одежды в экспериментальный цех швейного объеди-
нения «восход». во время праздничной декады русской литературы и искусства в 
казахстане она становится инициатором вручения академикам а.а.виневскому и 
Г.к.Скрябину, летчику-космонавту в.а.Шаталову  – участникам российской деле-
гации и народному писателю казахстана а.Тажибаеву, прибывшим на торжества в 
Шымкент, казахских чапанов, сшитым по ее эскизам. добрая народная традиция по 
оказанию знаков внимания и почета уважаемым людям благодаря усилиям и умению 
художницы была впервые возрожден. Сегодня эта традиция – неотъемлемая риту-
альная часть многочисленных культурных мероприятий страны.

С 1965  года до последних дней жизни творчество и профессиональная 
деятельность н.б.Таймановой тесно переплелась с фабрикой индпошива и ре-
монта одежды облуправления бытового обслуживания населения. Ее приглаша-
ют художником-консультантом для оказания практической помощи модельерам 
в применении казахского орнамента для украшения современной одежды. испол-
няется давняя мечта н.б.Таймановой – впервые изделия с использованием нацио-
нального орнамента внедряются в промышленное производство как отдельный 
вид продукции.

в 1966 году, учитывая высокий потребительский спрос на товары народно-
го потребления, выполненные с национальным колоритом, Шымкентская фабрика 
индпошива первой в республике переходит к освоению и пошиву национальных ко-
стюмов и предметов прикладного искусства как отдельного вида массовой продук-
ции. директор фабрики Е.в.Сукач создает бригаду из опытных закройщиц, выши-
вальщиц, портних, которая по эскизам народной мастерицы начинает выпуск новой 
продукции. За годы существования этого коллектива были созданы и реализованы 
десятки тысяч изделий с казахским орнаментом: одежда, головные уборы, предметы 
быта. Фабрика становится передовой в отрасли, известным промышленным пред-
приятием СССр, ежегодно завоевывая переходящие красные знамена, почетные зва-
ния «Победитель соцсоревнования» и денежные премии. из всех уголков Советско-
го Союза, из всех областей казахстана ежегодно изучать и перенимать опыт работы 
прославленной бригады во главе с н.б.Таймановой в Шымкент приезжают много-
численные делегации. [4]

в 1967  году очередное ковровое изделие, сотканное народной мастерицей, 
посвященной 50-летию Советской власти, демонстрируется в Москве на вднх СССр, 
вызывая благодарные отзывы посетителей и организаторов. Шымкентская прядиль-
ная фабрика по эскизу художницы выпускает этот новый ковер массовым тиражом 
для продажи населению.

в 1968  году народную мастерицу принимают в члены Союза художников 
СССр, начинается период международной выставочной деятельности. Жители бол-
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гарии, венгрии, Гдр, индии, Монголии, канады, Турции, Франции, Японии и других 
стран получили возможность познакомиться с разнообразными изделиями казах-
ского прикладного искусства в авторском исполнении н.б.Таймановой.

в 1970 году ей присваивается звание «Заслуженный работник службы быта 
казахской ССр», в этом же году она вновь завоевывает звание лауреата всесоюзного 
творчества, спустя два года за достигнутые творческие и производственные успехи 
н.б.Тайманова награждается орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. 
в честь 100-летия в.и.Ленина».[5]

до последних дней народная мастерица активно трудилась на фабрике инд-
пошива, с коллективом которой были достигнуты высокие успехи во внедрении ка-
захских орнаментов в повседневную жизнь.[6]

Яркий и неповторимый мир оригинальных и удивительных таймановских 
орнаментов и сегодня впечатляет и вдохновляет. каждый штрих, нюанс, оттенок 
необыкновенных национальных узоров, знаменитой художницы, неся определенное 
смысловое значение, полон добра, света и тепла.

благородное дело народной мастерицы в эпоху независимого казахстана 
продолжает внук н.б.Таймановой булат Срым-улы. чудесная история повторяется. 
Заметив в своем внуке интерес и способности к национальному прикладному искус-
ству, замечательная художница преподала ему первые уроки мастерства. Пройдут 
годы, и имя внука, имеющего сегодня свой неповторимый стиль и почерк, мы на-
деемся, заблестит, как и имя его великой бабушки, на ярком небосклоне культуры 
казахстана.
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ПоД- СекЦиЯ 8. Прикладное искусство.
УДК 745. 52; 746. 1; 677. 31 (477. 8)

Bobjak diana
doktorant 

pszykarpatskiego narodowego uniwersytetu im. w. Stefanyka 
instytut sztuki 

oddzialu „sztuka użytkowai dekoracyjna”

wyKorZyStAnIE tKAnIn „lIŻnIKowyCh” w odZIEŻy ZAChodnICh 
rEgIonÓw uKrAIny

Streszczenie. w artykule rozpatruje sięstosowanie “liżnikowych” tkanin w zakresie 
projektowania odzieży zachodnich regionów ukrainy. autor dokonał analizy poszczegól-
nych prac twórczych projektantów i twórców ludowych, a także tendencji rozwoju w tej 
dziedzinie.

Słowa kluczowe: liżnik / carpet of wool, tkaniny liżnikowe / fabrics of wool, projek-
towanie odzieży / modeling of clothes.

Sformułowanie problemu. Liżniki to grube wełniane wyroby o solidnej po-
wierzchni, włochate z obu stron. Zajmują one istotne miejsce w tkactwie ludowym ukrainy, 
mają głębokie korzenie historyczne oraz bogate tradycje artystyczne. od dawna liżniki służą 
do celów obrzędowych, gospodarczych oraz do dekoracji wnętrz. analogi takich wyrobów 
istniały u innych słowiańskich i niesłowiańskich ludów regionu karpacko-bałkańskiego. 
artystyczno-estetyczne właściwości tradycyjnych ukraińskich, w szczególności, huculskich 
liczników są podstawą dla nowatorskich twórczych poszukiwań, inspirują współczesnych 
malarzy, projektantów oraz twórców ludowych na śmiałe eksperymenty i tworzenie orygi-
nalnych wyrobów, nie tylko dla dekoracji wnętrz, lecz także ubrań.

Stan naukowego badania tematu. pojedyncze przykłady istnienia i osobliwości 
użycia tradycyjnych liżników w życiu codziennym i obrzędach ukraińców na różnych tere-
nach zawierają prace krajowych i zagranicznych badaczy: o. afasjewa-czużbyńskiego, M. 
Łewczenki, w. Załozeckiego, w. wasyłenki, F. wowka, J. orynżyny, J. Falkowskiego, w. Szu-
chewycza, p. Musijenki, i. hurhuły. więcej informacji na temat artystycznych szczegółów 
i ewolucji dekorów tradycyjnych liżników znajdziemy w badaniach S. Sydorowycz, M. Sa-
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chra, r. Zacharczuk-czuhaj, a. Żuka. Szczegółowej analizy regionalnych cech tradycyjnych 
liżników służących do dekorowania wnętrz oraz stworzonych na ich podstawie autorskich 
dzieł czołowych artystów ludowych i malarzy pierwszej trzeci XX w. – początku XXi wieku 
dokonali b. butnyk-Siwerski, r. Zacharczuk-czuhaj, o. nykorak [2, s. 263-284].

ponieważ produkcja elementów ubrań z tkanin liżnikowych jest zjawiskiem no-
wym, odnotowanym po raz pierwszy dopiero pod koniec XX w., nie uzyskało ono jeszcze 
należnej oceny naukowej, chociaż nie pozostało bez uwagi krajowych badaczy tkactwa ar-
tystycznego [3, s. 21-22]. w szczególności, lakoniczną charakterystykę kroju i ozdób licz-
nikowych elementów ubrania sportowego zasłużona artystka ukrainy hanny wintoniak 
po raz pierwszy zrobiła profesor hb. o. nykorak w monografii „ukraińska odzież ludowa” 
(2004) [2, s. 140] oraz w albumie „hanna wintoniak” (2011) [1, s. 31]. cennym źródłem 
wizualnej informacji na temat elementów odzieży z tkanin liżnikowych, stworzonych na 
początku XXi w. jestpraca malarki i pedagoga Z. Szulhy „tkanina tworzona ręcznie. trady-
cje i współczesność” („rukotworna tkanyna. tradyciji i suczasnist”) (2005) [5, s. 119-144]. 
album zawiera najbardziej oryginalne modele wierzchniego ubrania ramiennego z tkanin 
leżakowych, stworzone według projektów artystów – włókniarzy i projektantów, a także wy-
roby mistrzów sztuki ludowej.

bez względu na wysoką wartość artystyczną takich liżnikowych modeli współcze-
snego ubrania, które potwierdzają kształtowanie najnowszej tradycji wtórnej, temat ten do-
tychczas nie był przedmiotem osobnego badania.

Celem badania jest analiza artystycznych właściwości tkaniny liżnikowej jako ma-
teriału dla odzieży, a także twórczych osiągnięć artystów-włókniarzy, stylistów, projektan-
tów i twórców sztuki ludowej, którzy pracują w tym zakresie.

cenny dla naszego badania jest dorobek mistszyni h. wintoniak z miasta kołomy-
ji. właśnie oryginalna struktura i puszysta solidna powierzchnia orazwzory tradycyjnych 
huculskich liżnikówstały się źródłem inspiracji dla artystki. pod koniec lat 1970  artystka 
zaczęła tworzyć modele kobiecych ubrań sportowych z miękkich, puszystych, włochatych 
tkanin liżnikowych. w szczególności, analogicznie do tradycyjnych huculskich keptarów, 
wytworzyła ona kamizelki„watra” i „berkut” z wełnianej tkaniny liżnikowej. krój tych wy-
robów cechuje prosta sylwetka, co zostało uwarunkowane przede wszystkim grubością i 
szorstkością materiału. podstawę twórczych interpretacjiozdobykamizelek też stanowią 
kompozycje tradycyjnych ozdobnych „liżników-kowierców”, których dominujące moty-
wyto paski, romby, ukośniki, kliny i trójkąty. hanna wintoniak zademonstrowała twórcze 
predyspozycje przede wszystkim w zrównoważonej proporcjonalnej współzależności mo-
tywów ornamentacyjnych z płaszczyznami o tonie neutralnie białym lub kolorzeintensyw-
nie wiśniowym. Mistrzyni umiejętnie posługuje się naturalną barwą wełny, łączy w sposób 
harmoniczny miękkie odcienie białego, szarego i czarnego. w latach 1990 ukraińscy artyści 
kosowa, kołomyji, Lwowa i kijowa, a także projektanci z Mołdowy przedstawili i rozwinęli 
pomysł stworzenia ekskluzywnych modeli ubrania wierzchniego na podstawie tkanin liżni-
kowych oraz rozpoczęli produkcję głównie długich płaszczy [2, s. 140].

w roku 1998 malarka, doktor Lwowskiej narodowej akademii Sztuk pięknych Ze-
nowija Szulha zorganizowała coroczny plener tekstyliów artystycznych „aspekt ekologicz-
ny” („Ekolohicznyj rakurs”) w gminie Jaworów w rejonie kosowskim, obwód iwano-Fran-
kowski [2, s. 277]. przedsięwzięcie to miało na celu odradzanie tradycji tworzenia kobierców 
i liżników, sprzyjanie poszukiwaniom nowych rozwiązań artystycznych i wymianę doświad-
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czeń artystycznych. twórcze pomysły artystów 
zostały skupione również na stworzeniu kom-
pletów odzieży wierzchniej z ciepłych, ekolo-
gicznie czystych, puszystych tkanin liżnikowych. 
plastyczne cechy tych grubych masywnych wło-
chatych wyrobów istotnie wpłynęły na prostotę 
kroju prostej lub rozszerzonej do dołu sylwetki 
elementówstroju. w szczególności, długikobiecy 
płaszcz „Szron” („pamoroź”) (2000), stworzony 
według projektu Z. Szulhy, wykazuje się prostą 
sylwetką i dosyć szerokimi rękawami. podstawę 
jego ozdoby stanowią rozmieszczone po kolei 
wydłużone pionowo trójkąty. kolorystyka ubrań 
jest achromatyczna, wybudowana na delikatnie 
rozciągniętych tonach od ciemniejszych odcieni 
czarnego i szarego, do jasnych tonów bieli. Do-
pełnieniem do wierzchniego ubrania jest małe 
okrągłe nakrycie głowy, wykonane z podobnego 
materiału liżnikowego. Dzięki prawie identycz-
nemu charakterowi dekoru i kombinacji kolo-
rów tkaniny wełnianej, tworzą one razem spójny 
kompleks odzieży.

wyroby liżnikowe innych artystów też cechuje lakoniczne stosowanie ornamentu 
tkanego, który kontrastuje z neutralnym tłem tkaniny. absolwentka Lwowskiego instytutu 
państwowego Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej, znana kijowska malarka-stylistka halina 
Zabaszta w modelu długiego żeńskiego płaszcza „kontrasty” (2002), wykonanego w białym 
kolorze, przeważnie tylko na przedniej części proponuje ozdobę w kształcie krzyżyków o ko-
lorach ochrowym i zielonym. artystka opracowała również kompozycję wełnianej włochatej 
tkaniny dla torby o prostokątnym kształcie. Szczegółem jej wzornictwa, która organicznie 
uzupełnia płaszcz, jest połączenie szerszych pionowych i wąskich poziomych pasków, któ-
re rytmicznie powtarzają się na całej płaszczyźnie. Dół wyrobu okolony został większymi 
i mniejszymi nicianymi puszystymi frędzlami z białej wełny. Do ozdoby bocznych części 
torby służy ścieg „stebnówka”, który pełni w kompozycji rolę niuansu. wachlarz kolorów 
akcesorium opiera się na połączeniu białego, pomarańczowego i czarnego kolorów.

Dosyć lakoniczną, jednak równocześnie oryginalną zasadę kompozycyjną rozwią-
zania dla tkaniny zaproponowała projektantka ołena krukenecka. Zaprezentowała krótki 
kobiecy płaszcz prostego kroju, wykonany z białej tkaniny liżnikowej, okolonej czarnymi 
i brązowymi podłużnymi i poprzecznymi tkanymi liniami, które przecinają się w górnych 
częściach przodu. podobne pasma podkreślają także linie wszycia rękawów. Dół wyrobu 
analogicznie do tradycyjnego liżnika kończy sięmałymi puszystymi frędzlami.

Modele wierzchniej kobiecej odzieży wełnianej o prostym kroju, w których za pod-
stawę ozdoby przyjęto tradycyjne ornamenty liżników, zaproponowały inne absolwentki 
Lwowskiej narodowej akademii Sztuk pięknych, w szczególności ołeksandra i ołesia te-
liżenko z czerkas. w ich utworach dekoracyjne pasma, utworzone z zygzaków, kwadratów, 
ukośników, ulokowanych poziomo i ukośnie, symetrycznie i asymetrycznie. krańce przodu 

Rysunek 1 –J. Sachro i O. Łytwyn. 
Płaszcz damski „Barwy jesieni”, 2008; 
tkania i haftowania.
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też są okolone krótkimi białymi wełnianymi frędzlami. na ogół podstawą kolorystyki wyro-
bów jest połączenie powściągliwych, harmonicznych czarnych, szarych, brązowych i białych 
odcieni.

niektóre lwowskie artystki przedstawiają wierzchnie ubrania, wykonane z weł-
nianej tkaniny o bardziej zwartej strukturze, niezbyt włochatej. Można tu zaliczyć długie 
żeńskie płaszcze o prostych sylwetkach, wykonane w 2002 r. przez Margarytę Żyliną. cha-
rakterystyczną cechą ozdoby jej utworów są podłużne pionowe pasma w ochro-żółtych i 
zielonych kolorach o zbliżonych tonach. na rękawie na dole jednej z części przodu płaszcza 
ulokowano element ozdobyliżnika huculskiego – czarny romb z zębatą linią obwodu. kraje 
przodu są całkowicie obramowane czarnym wąskim skórzanym pasmem-tasiemką, które 
wspiera, uzupełnia i kończy kompozycję całego wyrobu.

nowatorstwem wyróżniają się liczne projekty odzieży kobiecej i męskiej malarzy-
włókniarzy z kołomyji oksany Łytwyn i Jarosława Sachra (rys. 1). w swoich projektach 
artyści niekiedy używają wykrojów tradycyjnych huculskich i pokuckich huhli, serdaków i 
kożuchów. Dla modeli artystów charakterystyczne są długie i krótkie rękawy (gdzieniegdzie 
z plisami), kołnierzyki oraz kieszeni różnego kształtu i tym podobne. bardzo zróżnicowane 
jest wzornictwo tych wyrobów. w wyniku stylizacji i przemyślanej interpretacji elemen-
tów, motywów i kompozycji huculskich „liżników-kowierców” artyści osiągają coraz innego 
brzmienia tkanego wzornictwa i całościowej percepcji modelu. Dla ozdoby ubrań artyści 
opierają się często na motywach roślinnych, udając się przy czymdo technik haftu, takich 
jak: haft satynowy, supełkowy, stebnówka i tym podobne. charakterystyczną cechą dekorów 

Rysunek 2 – O. i N. Petrycz. Płaszcz damski
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ich modeli jest stosowanie trykotażowych taśmjako łączących, fastrygujących i dekoracyj-
nych ściegów. kolorystykę ornamentacyjnych pasm utworów cechujeistotne zróżnicowanie, 
jednak dla tła zazwyczaj używa się białych, szarych i czarnych odcieni.

niektórzy artyści proponują ubranie z jednotonowej, niedekorowanej ornamen-
tem białej tkaniny liżnikowej. brak tkanego dekoru rekompensują częściowo niezwykłymi 
rozwiązaniami w wykroju odzieży itp. projektantka ołeksandra Łycak opracowała kolekcję 
sukni ślubnych (2004), w których oprócz kompletów, wykonanych z lnu i organzy jest ze-
stawubrań, którego jednym z elementów jest lekko obcisła pelerynka, z jednotonowej białej 
tkaniny liżnikowej. Funkcję głównej ozdoby pełnią masywne długie frędzle, umieszczone 
na szerokim kołnierze, na dole rękawów, a najdłuższe na dole, dzięki czemu ubranie wydaje 
się bardziej puszyste.

w projektowaniu wierzchniej odzieży z niefarbowanych materiałów leżakowych 
cieszyła się sukcesem kolekcja jesień-zima (2001) wykładowców otdzialu projektowania 
ubioru. Lwowskiej narodowej akademii Sztuk pięknych Switłany Jarycz i oksany Myro-
nowycz. kolekcja, składająca się z jedenastu modeli, została zaproponowana widzowi w 
lwowskiej galerii sztuki “claire”. Dla stworzenia wszystkich zestawów ubrania kobiecego o 
prostych wykrojach artysta użył huculskich tkanin liżnikowych, które udekorowały awan-
gardową grafiką, stworzoną na podstawie twórczej stylizacji ornamentu tradycyjnego hucul-
skiego liżnika. powściągliwa kolorystyka modeli została uwarunkowana naturalnym jasnym 
kolorem wełnianej przędzy [4, s. 136-137].

wykładowcy kosowskiego instytutu Sztuki użytkowej i dekoracyjnej również wy-
korzystują strukturę, włochatą powierzchnię i wzornictwo licznika jako źródło inspiracji. w 
szczególności wiktoria Dutka w swoich projektach gobelinów przemyśla fakturę i elementy, 
motywy i kompozycje tradycyjnego liżnika. na corocznych pokazach odzieży ludowej „Łu-
dynie-Fest” (kosów), których organizatorami są wykładowcy tejuczelni, młodzi projektanci 
prezentują wiele kolekcji, wzorowanych na autentycznych wyrobach tkanych.

ważne jest to, że dla stworzenia wierzchniego ubrania, do liżnikaudają się nie tyl-
ko ukraińscy projektanci ubrań. Mołdawska projektantka angela Doina-bezuckaw 2002 r. 
prezentowała kolekcję dziecięcego liżnikowego ubrania wierzchniego „karpacka legenda’’. 
Szczególną cechą jej krótkich płaszczy z pomarszczonymi na dole rękawami i pelerynek-
bezrękawników jest wykorzystanie asymetrii zarówno w wykroju, jak i w ozdobie. w szcze-
gólności, podstawę wzornictwa tych modeli stanowią rombowe, prostokątne, trójkątne mo-
tywy, typowe dla wzornictwa liżników. projektantka zastosowała pomarańczowo-ochrowe, 
brązowe oraz achromatyczne połączenia kolorów o podobnej tonacji, charakterystyczne dla 
dawnych naturalnych bliźniaków.

pod wpływem malarzy-włókniarzy i projektantów ubrań, którzy uczestniczyli w 
plenerach na podstawie jaworowskiego ośrodka liżnikarstwa, niektórzy miejscowi arty-
ści też zaczęli produkować tkaninę liznikową dla projektowania współczesnego ubrania 
wierzchniego. podstawą ich ozdób też są najbardziej charakterystyczne motywy ornamen-
tów, schematy ich rozmieszczenia na tkaninie oraz kolorowe połączenia, charakterystyczne 
dla dawnych huculskich liżników.

warte uwagi są modele zimowej odzieży wierzchniej jaworowskich artystek ołesi 
i natalii petrycz (rys. 2). w ich twórczym dorobku są dziecięce kurtki, pelerynki, długie i 
krótkie płaszcze z kapturami z własnoręcznie utkanych, zazwyczaj jednotonowych liżniko-
wych tkanin. Do farbowania wełny używa się naturalnych barwników: odwary kory dębu, 
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łuski cebuli, łupiny orzechów, a dla utrwalenia koloru dodaje się substancje chemiczne. Za-
zwyczaj mistrzynie tworzą ubrania o prostych kształtach sylwetkowych z wszytymi szero-
kimi rękawami. Splecione ręcznie masywne wełniane frędzle służą przede wszystkim do 
zawiązywania, poza tym są jednocześnie swoistym elementem ozdoby. Gotową wierzchnią 
odzież z tkanin liżnikowych ołesia i natalia petrycz demonstrują na wystawach i jarmar-
kach.

wnioski. Struktura, tekstura i zdobnictwo tradycyjnych huculskich „liżników-
kowierców” stały się źródłem transformacji obrazowej dla współczesnych artystów-w-
łókniarzy, stylistów, projektantów i twórców ludowych. Plastyczne właściwości puszystej 
włochatej powierzchni liżników oraz miękkie rozmyte motywy ornamentów tych wyro-
bów służą podstawą dla twórczych poszukiwań nowatorskiego rozwiązania artystyczne-
go dla tkanin, pszydatnych dla tworzenia współczesnych modeli odzieży. Artyści wyko-
rzystują również wykrój, sylwetkę i ozdabianie tradycyjnych huhli, serdaków i kożuchów 
różnymi materiałami i technikami haftu, aplikacji. Kolorystykę wierzchniego ubrania 
(bezrękawników, płaszczy), wykonanego z tkanin liżnikowych, cechują przeważnie jasne 
kolory achromatyczne,które czasem łączą się z pastelowymi, ciepłymi i zimnymi kolo-
rami. Analiza artystycznych właściwości modeli ubrania wierzchniego z tkanin liżniko-
wych pokazała, że w oparciu o ukraińskie tradycje, artyści ludowy stworzyli oryginalne 
modele odiezy, współbrzmiące z tendencjami rozwoju współczesnej mody.
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use fabrics of „liznik” in clothes the western regions of ukraine
The article examines the using of „liznik” fabrics in the design of clothing western 

regions of ukraine. author analyzes the individual works of creative designers and folk arti-
sts, as well as trend development in this field.
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 SEkcJa 10. kulturoznawstwo. (культурология)
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КоМУнІКаЦІЙнІ ЧинниКи ФорМУваннЯ наЦІональної 
СаМоСвІДоМоСтІ

Анотація. мова та засоби масової комунікації як чинники формування на-
ціональної самосвідомості. войтенко олена олександрівна. Проблема національної 
свідомості є однією із центральних при побудові та розвитку держави й нації в усій 
різноманітності буття – історичного, світоглядного, ціннісного, соціального, еконо-
мічного. власне, саме національна свідомість та національна ідентифікація є тим 
компонентом, із якого розпочинається нація, народ. Для буття нації важлива не 
тільки, а часом і не стільки наявність певних особливостей в культурі чи політичній 
історії, скільки те, в чому самі люди вбачають свою особливість, свою відмінність від 
інших націй. в цій роботі був досліджений культурологічний аспект створення на-
ціональної свідомості українців.

Ключові слова: національна самосвідомість, мова, масова комунікація, куль-
турологічний аспект.

Resume. language and mass communication as factors of national identity. Voitenko 
olena. The problem of national identity is one of the key in the construction and development 
of the state and the nation as a whole diversity of life – the historical, philosophical, axiologi-
cal, social, economics. Actually, national identity and national identity is the one component, 
which begins with nation, people. for the life of the nation is not only important, but sometimes 
not so much the availability of certain features in culture or political history, but what most 
people see the feature, its difference from other nations. This paper was researched cultural 
aspect of the creation of ukrainian national identity.

Key words: national identity, language, mass media, cultural aspect.

визначення та пошук національної самосвідомості стає головним питанням 
сучасності. в умовах швидко зростаючої глобалізації та все проникаючої масової 
культури змиваються національні культурні межі і процес визначення національної 
ідентичності стає майже неможливим. Якщо ідентичність нації – це бренд країни, то 
національна самосвідомість – це її репутаційний капітал.

Сьогодні українській соціально-філософській думці важко знайти чітке й 
універсальне визначення поняття «національної свідомості». Це можна пояснити 
тим, що це поняття, як і багато інших у різних гуманітарних дисциплінах, є скоріш 
пучком концепцій, в яких кожна, ґрунтуючись на особливому підході, висвітлює 
певний аспект поняття. І справді, повністю охопити сутність такого багатогранного 
феномена, як національна свідомість, практично неможливо, але окреслити його 
основні смислові моменти, що роблять цей феномен унікальним, можна.

на нашу думку, національна свідомість, як унікальний феномен духовного 
життя українського суспільства, розвивається нині за внутрішньою логікою, 
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демонструючи багатоманітність проявів і форм, глибину думок і почуттів, 
життєздатність у самоствердженні, надзвичайну силу націотворення. Цілком можна 
погодитися з І. кресіною, яка наголошує, що національна свідомість – це «складна 
система духовних феноменів та їх утворень, які сформувалися в процесі історичного 
розвитку нації, відображають основні засади її буття та розвою» [1, с. 392].

наразі не існує чіткої класифікації національної самосвідомості, але 
дослідники поділяють її зазвичай на дві категорії, які носіть різні назви: громадянська 
та етнічна, або політична та культурна, або ліберальна та інтеграційна. важливо 
зауважити, що в наданій класифікації відмінності інтерпретуються з позиції переваг 
одного з полюсів бінарних класифікацій. для нас важливо розрізняти національну та 
етнічну самосвідомість. в ідентифікації з етносом робиться акцент на територіальній 
приналежності індивідів, національна самосвідомість знаходить свій прояв в 
горизонтальній ідентифікації членів певної спільноти, як співгромадян. в цьому 
випадку увага акцентується на загальнонаціональних цінностях  – національному 
інтересі, національній безпеці на продукуванні національного культурного 
продукту.

Ми бачимо, що поняття національної самосвідомості невід’ємно від нації 
та тих соціальних, культурних, економічних, географічних і навіть природних умов, 
під впливом яких вона розвивалася. носієм національної свідомості є як окремий 
громадянин, так і цілий народ, і від того, яке ставлення переважає до себе як 
громадянина та до власної держави, у кінцевому рахунку залежить становище країни 
у геополітичному просторі, перспективи її розвитку у майбутньому.

важливою характеристикою національної самосвідомості є її велика 
інтеграційна спроможність, тобто вона чітко вписує індивіда в ту чи іншу національну 
спільноту. Таким чином, національна свідомість стає необхідним комунікаційним 
елементом будь якої країни. рівень національної свідомість  – це своєрідний 
репутаційний капітал країни, який накопичується протягом багатьох років. великого 
значення набуває аналіз співвідношень понять «національна самосвідомість» і 
«нація», оскільки самосвідомість стає основою нації.

чинниками національної самосвідомості можна назвати наступні елементи:
1. Сформована історично територія, ідентифікується, як рідна земля. 

Історична територія, на якій розміщується спільнота, забезпечує її «визначними 
місцями», об’єктами духовної та історичної цінності. Прив’язаність та асоціації до 
певних територій мають більший вплив, ніж фактичне перебування на певній землі. 
Любов до цієї землі іноді, а навіть і найчастіше, надихає членів спільноти у вигнанні.

2. Спільна національна культура. вона виступає своєрідним генератором 
життя, формування свідомості потребує пошуку особистих та загальних цінностей, 
залучення до традицій, формування світогляду і характеру. вирішення питання 
«хто є я у світі?» можливе лише після ототожнення себе з національною культурою. 
через усвідомлення людьми власної історичної долі відбувається формування 
ідентичності.

З поняттям національної самосвідомості пов’язане поняття національної 
ідентичності. З одного боку, національна ідентичність структурно включена 
в національну свідомість як певна соціальна форма, що демонструє соціальну 
значущість індивіда, його поведінки , самобутнього розвитку, а також іншого  – 
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виходить за межі гносеологічного статусу національної самосвідомості, оскільки, 
як відображення динаміки реконструкції суб’єктивності індивіда і нації постає не 
тільки суб’єктивним переживанням власної індивідуальності, але й об’єктивно 
визначається як розміщення у певному соціальному просторі, а значить, може бути 
засвоєна лише разом із цим простором, що акцентує буттєво-конституючий смисл 
ролі національно-культурної ідентичності в сучасному існуванні націй. [2, с. 45].

найважливішими чинниками впливу на формування національно свідомості 
є територія, культура, релігія, спільні міфи, історична пам’ять та мова. але українська 
мова використовується далеко не в усіх регіонах україни, мовне питання стає не 
лише проблемою у визначення національної самосвідомості, але й козирем в іграх 
політичних партій.

Зважаючи на те, що тривалий час український народ був позбавлений 
національної традиції (фальсифікація у галузі історії українського народу, української 
мови, художньої літератури й культури в цілому), тому дієвість цього джерела 
мовної стійкості була неможливою. Сьогодні молоде покоління має змогу вивчати 
мовотворчість репресованих, заборонених, емігрованих і забутих письменників, 
політиків, учених, діячів культури і релігії, таким чином, розширюючи свій світогляд 
і збагачуючи словниковий запас.

Зараз створюються нові культурні коди, в основу яких покладені не тільки 
історичні набутки, а й сучасні реалії та цінності. нові українські письменники, такі 
як оксана Забужко, Юрій андрухович, Любко дереш, Сергій Жадан, створюють нову, 
сучасну, живу мову та продукують нові змісти.

наразі головне питання постає в недостатній кількості тих самих культурних 
кодів, які б впливали на відчуття національної єдності. Маючи в комунікаційному 
просторі величезну кількість розрізнених знаків, ми не можемо об’єднати їх в 
символічному полі та підняти до змістовного рівня. наразі виникає необхідність 
в таких довгострокових комунікаціях, як міфи. Сьогодні міф закріплює в пам’яті 
соціальні навички, імперативи духовно-морального виміру життєвих та віртуальних 
процесів. оформлення міфу в знаходженні образів та знаків, які через створення 
свіжих текстових культурних кодів, закріплюється в свідомості.

Саме тому таким важливим сьогодні є створення та виокремлення саме нових 
культурних кодів, але які б мали під собою попередні надбання. вишиванка, калина, 
твори Шевченка сьогодні набули значення української поп-культури, вони не можуть 
виступати тими абсолютами національної культури, якими були раніше. З іншого 
боку, в культурному середовищі існує велика кількість нових знаків, які відображають 
реалії та потреби сьогодення. Сутність масових комунікацій виявляється в тому, що 
вони готові усвідомлювати світ, життя, власні інтереси, в першу чергу, в яскравих 
образах та красивих моделях поведінки. Живе слово та зоровий образ володіють 
більшою силою емоційного впливу на особистість, який може затьмарити раціональні 
доведення та аргументи.

Засоби масової інформації сьогодні вважають ресурсом, за допомогою якого, 
міф не тільки створюється, а в першу чергу, може бути пред’явленим. без засобів 
масової інформації, міф розповсюджується архаїчними засобами та темпами. Проте, 
засоби масової інформації не можуть продукувати самостійний розвиток міфу, тому 
що в них відбувається подрібнення міфотворчого потоку.
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Головний вплив на суспільство мас-медіа здійснюють через інформаційний 

процес. основними етапами цього процесу є отримання, відбір, коментування і 
розповсюдження відомостей. від того, яку саме інформацію, у якій формі і з якими 
коментарями отримують суб’єкти, залежать їх наступні дії. «Мати важливу інформацію – 
значить мати владу; вміти відрізняти важливу інформацію від неважливої означає 
володіти ще більшою владою; можливість розповсюджувати важливу інформацію у 
власній режисурі або приховувати її означає мати подвійну владу» – пишуть автори 
сучасного навчального посібника політології Фрн [3, с. 411].

Засоби масової інформації відіграють велике значення у пізнанні світу, у 
забезпеченні динамічного спілкування, у підтриманні соціальної рівноваги, але в 
той же час вони володіють руйнівною силою, іноді стають знаряддям маніпуляції 
свідомості. ЗМІ впливають на почуття та інтелект людини, повідомляючи її, доводячи 
до її свідомості інформацію, змістом якої є соціальна дійсність, прагнучи до того, щоб 
ця інформація стала провідною в її практичних справах і вчинках.

Плюралістичне тлумачення української національної ідеї у засобах масової 
інформації посилює протилежні (залежно від регіону) погляди на формування моделі 
майбутнього українського суспільства та створює сприятливий ґрунт для посилення 
протистоянь регіонального характеру.

висновки
національна свідомість українців знаходиться на стадії формування. осно-

вним чинником її формування є національна культура. Проте наразі постає про-
блема недостатньої кількості культурних кодів та певних символів, які впливають 
на формування національної свідомості. вивчення того, як мистецтво акумулює в 
собі суспільно значущу інформацію, представляє з себе цікаву задачу. Питання наці-
ональної свідомості досить обширне, тому ми вважаємо за необхідне продовжувати 
дослідження формування національної свідомості українців в сучасних умовах.
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Анотація: Порушуються питання хірургічної допомоги у козацьких спільно-
тах хV–хVІІ ст. Дається фахова оцінка деяким досягненням оперативної козацької 
медицини.
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деякі аспекти дослідженої проблеми у різний час висвітлювалися науковця-
ми. Фрагментарно згадки про козацьку медицину подано у монографіях в. б. анто-
новича, о. М. апанович, в. о. Щербака, д. І. Яворницького, істориків діаспори н. 
д. Полонської-василенко, в. Плюща [1]. дещо більше уваги, але також у оглядовому 
ключі, козацькій лікувальній практиці приділяється увага у працях істориків вітчиз-
няної медицини: М. к. бородія [2, с.55-60; 3, с.61-63], р. Є. кавецького та к. П. ба-
лицького [4], б. П. криштопи [5, с.27], о. Ціборовського [6, с.133-142], колективній 
монографії «актуальні питання історії медицини» [7]. окремо слід виділити розвід-
ки з історії козацької та цехової медицини Середньовіччя, проведені у 40-50-х рр. 
хх ст. хірургом та видатним істориком медицини С. а. верхратським [8, с.451-454; 9, 
с.657-660], але вони свого часу не були об’єднані автором у окрему монографію, стали 
бібліографічною рідкістю і пізніше у значно скороченому вигляді подані у оглядовій 
праці автора [10]. ніні проблематикою козацької медицини предметно займається 
запорізький історик і журналіст С. Плецький [11, с.557-660; 12].

Після розгрому Січі царськими військами в червні 1775 р., більшу частину 
запорізьких козаків було депортовано у пониззя дону і на кубань. але і на нових 
територіях, на яких наново влаштувалися запорожці, не були втрачені традиції 
козацького лікування. у дореволюційний період низка провідних українських, ро-
сійських та закордонних медиків відвідувало кубань задля вивчення напрацювань 
старовинної козацької медичної практики. одним зі свідків хірургічного мистецтва 
козацьких лікарів ‒ спадкоємців українського козацтва став видатний хірург М. І. 
Пирогов. вченим були описані кілька випадків оперативного втручання, проведе-
них козацькими хірургами, які були віднайдені в результаті експедицій на кубань 
науковими співробітниками Свердловського Музею історії медицини і зберігаються 
нині у його філії – єдиному у світі музеї під відкритим небом «красноуфімська зем-
ська лікарня». наукові співробітники музею С. М. Павлова та Л. Є. алексейчик не-
щодавно опрацювали авторські записи М. Пирогова та опублікували надзвичайно 
цікавий опис однієї з операцій, за якими він спостерігав: «…відмінною рисою опе-
рації було те, що всі процедури здійснювалися тільки після заходу сонця. По-перше, 
в цей час припиняли свій політ мухи ‒ головні рознощики інфекції; по-друге, сам 
людський організм, зокрема мозок, вступає у фазу гальмування. Пораненого клали 
на солом’яні снопи або на тільки що вистругані дошки, поїли його доп’яну (один 
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з небагатьох випадків, коли козаки пили горілку, а не вино). Як знеболювальний 
засіб застосовувався і настій маку. Поранене місце, в описуваному випадку ‒ ногу, 
обкладали льодом або лили холодну воду. Перетягнута джгутами кінцівку втрачала 
чутливість. Перш ніж приступати до операції, лікар довго мив руки і протирав їх 
горілкою. всі інструменти, якими він користувався, ретельно і тривало кип’ятили в 
соляному розчині. крім того, помічник виловлював їх з киплячої води тільки спеці-
альними щипцями і подавав лікареві, обов’язково проносячи їх через вогонь. ніж, 
яким розширювалася рана, розпалювати червоності і припікали кровоточать краю 
розрізу. розкривши спеціальними гачками рану, лікарю металевими гаками вихо-
плював з рани кулю і, вийнявши роздроблені кістки, зашивав краї рани, попере-
дньо вклавши в неї якесь зілля і довгий кінський волос ... Пирогову пояснили, що 
якщо рана нагноїлася, то весь бруд буде виходити з цього волосу, а якщо заживе, то 
волосся або саме випаде, або його без особливих зусиль потім можна вийняти. Про-
оперовану ногу укладали в спеціально вистругані самшитові (також бактерицидної 
властивості) лубки і забинтовували.

видатного хірурга здивувало, як злагоджено і вміло працювали козаки. І той, 
хто оперував, і ті, хто тримали пораненого, і ті, хто безперервно читали молитви. 
Ще більше його вразила, що козаки до ранку не дозволяли пораненому заснути і, як 
тільки він починав дрімати, били в тулумбаси і танцювали. через кілька днів козак, 
накульгуючи, міг самостійно пересуватися» [13].

аналізуючи даний опис операції з погляду фахового хірурга з більш ніж 40-
річним практичним досвідом роботи, можемо стверджувати геніальність лікарських 
підходів колег з числа козаків, які були, по суті, прообразом елементів дотримання 
сучасних правил асептики та антисептики.

По-перше: проведення операції у нічний період є виправданим з кількох то-
чок зору – така методика служить не тільки запобіганню рознесення інфекції на рану 
та операційне поле комахами (яких, вочевидь, у польових козацьких умовах було 
вдосталь), а й зменшує крововтрату (у нічний період організм пацієнта перебуває у 
неактивній фазі).

По-друге: введення загальної анестезії досягається козацькими хірургами 
комплексно: велика кількість алкоголю тимчасово притуплює реакцію нервових цен-
трів пацієнта на больовий синдром, опіати з настою маку вводять свідомість у фазу 
наркотичного напівсну. введення в організм великої кількості алкоголю перед по-
чатком операції є цілком виправданим, оскільки він діє у якості анестетику, тобто як 
фактор зниження болю, а значить, підвищуються шанси перенесення оперативного 
втручання та зменшується вірогідність больового шоку. Того самого досягають су-
часні анестезіологи за допомогою інших методик – ефірної маски, ін’єкцій спеціаль-
них хімічних речовин і т. ін.

козацький хірург довго миє руки та протирає їх горілкою, адже це знеза-
ражує руки та за запобігає занесенню інфекції у рану (прообраз сучасного методу 
миття рук за в. кочергіним).

Перетягнення джутом пораненої кінцівки може бути виправданим виключ-
но на час операції, адже може призвести до некрозу тканин. Тому козацькі медики, а 
услід за ними і М. І. Пирогов, робили ставку на швидкість проведення оперативного 
втручання (сам Микола Іванович проводив операції блискавично, намагаючись за-
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вершити оперативне втручання будь-якого рівня складності протягом найкоротшого 
терміну).

По-третє: обкладання рани льодом при проведенні операцій є розумним за-
ходом, який був прообразом сучасної кріохірургії, яка практикує проведення опера-
цій за низьких температур, за рахунок чого знижується больовий синдром. виправ-
даним з точки зору антисептики було також кип’ятіння інструментів. до масового 
впровадження у сучасну медицину автоклавів саме так у хірургічній практиці готу-
вали інструмент до операції.

важливим і виправданим було також проведення операції хірургом разом з 
асистентом – найпростіше втручання потребує всієї уваги хірурга, і поміч асистента 
у додаткових маніпуляціях є абсолютно необхідною. Проведення інструменту через 
вогонь додатково знезаражувало його; розжарений до червоніння хірургічний ніж 
припікав тканини та дрібні судини в рані, проводячи коагуляцію (прообраз сучасної 
електрозварювальної хірургії).

Застосування кінського волосу у якості дренажу ми вважаємо також гені-
альною здогадкою, адже можливість нагноєння ран на той час була дуже вірогідною. 
очевидно, й шов накладався хірургом за допомогою кінського волосу – пластичного і 
разом з тим міцного, а головне – матеріалу органічного, а не хімічного походження, що 
значно легше сприймалося організмом пацієнта під час загоєння рани. не дивно, що 
шви народних хірургів часів київської русі та козаччини були ледь помітними на тілі.

операції вищезгаданого типу ліквідували наслідки поранень від холодної 
та вогнепальної зброї і проводилися козацькими спеціалістами – цирульниками. З 
козацького Літопису С. величка відомо, що утримувалися вони коштом війська За-
порозького і, вочевидь, знаходилися як при полках у поході, так і у складі гарнізону 
самої Січі. Під 1675 р. С. величко приводить згадку про те, що кошовим І. Сірком 
після бою з татарами «…поранених наказано січовим целюрикам лікувати за винаго-
роду, дану їм із військового скарбця» [14, с. 231]. відомо, що на Пониззя шукати «ко-
зацького хліба» приходили представники різних верств населення – від шляхти до 
біглих селян. немало було і вихідців із міщан, представників численних ремісничих 
корпорацій, в тому числі цирульників. Цирульники в україні, яких іноді називали 
костоправами, а пізніше хірургами, здобували фахові знання в корпораціях хірургів-
майстрів; практичне навчання тривало 3-4  роки. учні після закінчення навчання 
могли стати підмайстрами і через три роки праці складати іспити на майстрів. Ци-
рульники були проміжною групою між представниками народної медицини і дипло-
мованими лікарями. З часом цирульники перетворилися на хірургів, які до 1731 р. 
не входили до стану лікарів і лишалися разом іншими фаховими групами цеховими 
ремісниками [1; 15].

Таким чином, припущення відомого російського дослідника М. б. Мірського 
[16, с.100-106] щодо того що середньовічна і пізньосередньовічна медицина була пе-
реважно терапевтичною, спростовується джерелами. Спосіб життя людей тих часів, 
і особливо небезпечне повсякдення, що супроводжувало козацтво протягом століть, 
змушувало їх виробити особливий комплекс практичних медичних (у тому числі, 
хірургічних) навичок та методик, які успішно використовував як простолюд, так і 
фахівці-лікарі. хоча терапевтичне значення народних процедур, розмови з досвідче-
ним медиком, молитви і церковного посту також применшувати не слід.
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роль навально-вироБниЧихПраКтиК У ФорМУваннІ 
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Резюме. одним із завдань сучасної освіти є створення умов для ефективної 
орієнтації майбутнього спеціаліста в професійному просторі, у засвоєнні особистіс-
тю середовища і моделей професійної поведінки. Досягнення поставленої мети мож-
ливе за наявності у студентів необхідних практичних навичок. одним з найбільш 
значущих чинників тут є навчальна та виробнича практики студентів. Якісне вико-
нання навчально-виробничих практик сприяє самореалізації майбутнього працівника, 
підтриманні в нього професійного інтересу, утворенні потягу до самоосвіти як умови 
ефективності здійснення професійної діяльності. організацією практик студентів 
спеціальності «фармація» у БДму проводить відділ виробничої практики. За 5 років 
навчання студенти познайомилися з роботою аптек різних форм власності, фарма-
цевтичних фірм, центральних заводських лабораторій; хіміко-фармацевтичних за-
водів; лікарень.

Ключові слова/ key words: навчально-виробничі практики / jurisprudence, 
навчальний процес / learning process, викладання / teaching, студенти / students.

одним із завдань сучасної освіти є створення умов для ефективної орієнтації 
майбутнього спеціаліста в професійному просторі, у засвоєнні особистістю 
середовища і моделей професійної поведінки. Після закінчення навчання в 
університеті молодий фахівець повинен бути освіченим, комунікабельний, 
мобільним, самостійним, відповідальними за результати своєї діяльності, вміти 
швидко прийняти рішення при виникненні нестандартної ситуації. у сучасних 
умовах широкого розповсюдження комп’ютерних технологій, провізор повинен вміти 
працювати з різними комп’ютерними програмами, що стосуються обліку, відпуску 
ліків і т.п. [2, с.12; 4, с.429]. досягнення поставленої мети можливе за наявності 
у студентів необхідних практичних навичок, а також умінь використовувати 
нормативні документи, що регламентують фармацевтичну діяльність, при рішенні 
професійних завдань. одним з найбільш значущих чинників тут є навчальна та 
виробнича практики студентів [1, с.110]. навряд чи можна знайти освіту, яка більш 
орієнтована на практику, ніж фармацевтична. однак, організація практики в сучас-
них умовах досить непросте завдання.
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Метою роботи є аналіз організації та проведення навчально-виробничих 

практик, як одного із основних етапів навчання, який надає можливість для розвитку 
особистісних і професійних якостей, творчої індивідуальності майбутніх фахівців.

до структури навчального відділу буковинського державного медичного уні-
верситету входить відділ виробничих практик. одним із головних і важливих напрямів 
діяльності відділу практики є співробітництво з базами практики. вирішення питань 
практичної підготовки потребують індивідуального підходу до кожного студента та до 
кожної бази практики з застосуванням принципів соціального партнерства. Зацікавле-
ність до взаємодії повинні відчувати як керівники аптечних установ, так і інші учасники 
процесу, задля того, щоб їх відносини придбали характер партнерських.

у поточному навчальному році виробнича практика студентів 1-5  курсів 
фармацевтичного факультету проводилась відповідно до чинних нормативних до-
кументів та згідно з навчальними планами та програмами виробничої практики сту-
дентів вищих фармацевтичних навчальних закладів [3].

напередодні практик здійснювались всі підготовчо-організаційні заходи: збір 
паспортів аптечних закладів баз практики в чернівцях та області, підготовка та підпи-
сання угод із завідуючими аптек, на підставі яких виданий наказ про визначення базами 
практики відповідних аптек та термінів проходження практики, проведені виробничі 
збори студентів відповідних курсів фармацевтичного факультету, організовано прове-
дення медичного огляду студентів з оформленням особових медичних книжок.

для керівництва практикою кожного курсу удосконалені та підготовлені мето-
дичні вказівки та довідники, якими були забезпечені всі бази та керівники практики та 
щоденники, які є основним документом при підведенні підсумку практики. для керівни-
цтва практики залучають окрім викладачі від університету – співробітників відповідних 
баз (завідувачі аптек та провізори, які мають вищу та першу кваліфікаційну категорії).

Знайомство з майбутньою спеціальністю розпочалося з першого курсу під 
час проходження пропедевтичної практики з аптечної технології ліків (аТЛ) та озна-
йомчої з організації економіки фармації (оЕФ). на 2 курсі студенти познайомилися 
з роботою лікарень, придбали практичні навичками з догляду за хворими та надання 
долікарської медичної допомоги постраждалим. в якості баз практики використано 
лікарні м. чернівці та області.

Польову практику з ботаніки студенти пройшли на навчально-дослідній ділянці 
бдМу, яка розміщена на території господарства буковинського інституту агропромисло-
вого виробництва (при кафедрі медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки), 
під час яких отримали практичні навички з догляду за рослинами, навчилися збирати, 
висушувати і фіксувати органи та частини рослин, виготовляти гербарій а також під-
готувались до вивчення фармакогнозії і проходження практики з фармакогнозії. для 
більш чіткої організації практики з фармакогнозії створено навчально–дослідні ділянки, 
де студенти під час практики набули практичних навичок з питань заготівлі, зберігання 
і переробки лікарської рослинної сировини, оволоділи прийомами збору, сушіння і по-
передньої обробки, придбали практичний досвід відносно доглядання й вирощування 
лікарських рослин. Практика на цих базах дала досить позитивні результати як у закрі-
пленні теоретичного матеріалу, пройденого протягом навчального року, так і в забез-
печені відповідних кафедр наочним матеріалом, а також, без сумніву, більше згуртувала 
студентів та покращила трудову дисципліну.
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Практика з технології лікарських засобів включає у себе аптечну і заводську 

технології. на 4 курсі навчання студенти познайомились з виготовленням різних лі-
карських засобів на фармацевтичних підприємствах україни. Три роки поспіль сту-
денти проходили навчальну практику з промислової технології на базі ваТ «Галич-
фарм» (м. Львів) та на базі ваТ «Фармак» (м. київ).

у 2012-2013  навчальному році вперше як основну базу використовували 
аптеку «університетська №1», що дало можливість вирішити ряд проблем: студен-
ти змогли побачити весь процес виготовлення, зберігання та реалізацію лікарських 
засобів, оскільки керівники практики проводити ротацію студентів, практично ви-
рішені питання у плані організації та проведення практики з організації та економіки 
фармації. При необхідності для виготовлення лікарської форми власне руками сту-
дентів використовувалась субстанція кафедри фармації. відкриття даного підрозділу 
бдМу є також на часі доречним, оскільки кількість виробничих аптек скорочується 
за якихось відповідних обставин. однак відділ практики також залучає як бази прак-
тики всі аптеки, які мають ліцензію на виготовлення, та аптеки, які мають особливос-
ті у структурі, чи організації роботи (відпуск наркотичних, психотропних речовини; 
мають у своєму складі структурні підрозділи; приватні аптеки з відпуску готових ЛЗ, 
які працюють за спрощеною системою оподаткування).

на 5 курсі навчання студенти проходять ряд практик, які допомагають фор-
мувати професійного спеціаліста. Серед них є навчальна практика з менеджменту та 
маркетингу у фармації, виробнича практика з організації економіки фармації, вироб-
нича практика з медичної та фармацевтичної хімії.

на теперішній час у більшості країн світу спостерігається тенденція до збіль-
шення переліку препаратів, дозволених до безрецептурного відпуску та самостійне 
використання їх споживачем для профілактики і лікування порушень самопочуття та 
усунення самостійно розпізнаних симптомів. Можливість самолікування докорінно 
змінює роль фармацевтичного працівника в системі охорони здоров’я. у таких випад-
ках провізор, який є єдиним кваліфікованим співрозмовником споживача-пацієнта, 
виконує важливу контрольно-консультаційну функцію. Провізори (фармацевти) уже 
йдуть в ногу з часом і можуть проводити належну фармацевтичну опіку. виробнича 
практика з клінічної фармації є дуже важливою у становленні провізора-спеціаліста. 
вона дає реальну змогу зрозуміти як правильно спілкуватися з пацієнтом, які слова 
підбирати, як пояснювати. Підсумовуючою для студентів спеціальності «Фармація» 
(окр – спеціаліст) є практика зі спеціалізації, яка дає змогу підвести підсумки засво-
єння практичних навиків з основних орієнтовано-професійних дисциплін.

отже, основне призначення виробничої практики полягає у формуванні ви-
сококваліфікованого працівника та випробуванні його професійних здібностей та 
можливостей в умовах виробництва; сприянні самореалізації майбутнього праців-
ника, підтриманні в нього професійного інтересу, утворенні потягу до самоосвіти 
як умови ефективності здійснення професійної діяльності. бдМу створює належні 
умови, для досягнення цієї мети.

висновки.
1. особливості підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Фар-

мація» (окр – «спеціаліст») на сучасному етапі вимагають постійного удосконален-
ня, в тому числі і організацію виконання практичних навичок.
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2. навчально-виробнича практика невід’ємна складова процесу підготовки 

фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки з огляду набуття 
ними навичок практичної діяльності.

2. Створення оптимального середовища, при якому студенти мають мож-
ливість виконувати практичні навички, є основним завданням відділу практики 
бдМу.
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rolE oF EduCAtIonAl PrACtICES In thE FormAtIon 
oF ProduCtIon SPECIAlISt

о.М. goroshko1, o.y. Khomko2 М.P.аntofiychuk3

1Department of pharmacy, 2Department of рatient care and higher nursing Edu-
cation, 3Department of internal Medicine, clinical pharmacology and professional diseases, 
bukovinian State Medical university, chernivtsi, ukraine.

Summary: one of the goals of modern education is to create conditions for effective 
targeting of future specialists in the professional space, individual learning environments and 
models of professional conduct. Achieving this goal is possible in the presence of students with 
the necessary practical skills. one of the most important factors here is educational and student 
practice. Qualitative performance training and production practices promotes self-future 
employee in maintaining his professional interest, desire for the formation of self-efficacy 
as a condition of professional activity. organization of students of specialty “Pharmacy” in 
BSmu department conducts teaching and practice. within 5 years of the program, students 
were introduced to the work of various forms of ownership of pharmacies, pharmaceutical 
companies, central laboratories, chemical and pharmaceutical plants, hospitals.

Key words: jurisprudence, learning process, teaching, students.
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оСоБливоСтІ ФенотиПУ тЯжКої БронхІальної аСтМи  
Залежно вІД аЦетилЯторноГо СтатУСУ

С.І. тарнавська
Резюме. При проведенні комплексного обстеження 53  дітей з тяжким пер-

систувальним перебігом бронхіальної астми встановлено, що наявність повільного 
ацетиляторного статусу підвищує шанси розвитку тяжкої обструкції бронхів у 
3,3 рази, участі гострих респіраторних вірусних інфекцій у загостреннях хвороби – у 
2,2 рази, виразнішого генеалогічного індексу з атопії – у 4,7 рази, а надмірного індексу 
маси тіла (понад 24 кг/м2) – у 2,8 рази.

Ключові слова/ Keywords: астма, фенотип, діти, тип ацетилювання/ asthma, 
phenotype, children, the type of acetylation

вступ. бронхіальна астма (ба) в дітей є однією з актуальних проблем алерго-
логії, що пов’язано не тільки зі зростанням розповсюдженості, збільшенням частоти 
захворювання, більш тяжким його перебігом, але й помолодшенням астми [3, с.433]. 
Стандартні верифіковані підходи до діагностики й лікування бронхіальної астми ста-
ли вагомим здобутком в алергології, проте були і залишаються актуальним питання 
неконтрольованої астми, а також тяжкого перебігу захворювання [5, 9, с. 545].

наразі фенотип тяжкої астми достатньо гетерогенний та не може визначатися 
єдиними механізмами та законами розвитку і прогресування [6, 8, с.265], тому вважа-
лося доцільним оцінити клініко-параклінічні особливості перебігу тяжкої ба у дітей із 
урахуванням індивідуальних генетичних особливостей організму та, зокрема, ацети-
ляторного фенотипу, з метою виявлення предикторних факторів реалізації захворю-
вання та розробки диференційованих підходів до лікування даної патології.

Мета роботи. З метою оптимізації комплексного лікування дітей, хворих на 
бронхіальну астму, ретроспективно дослідити особливості фенотипу «тяжкої астми» 
залежно від типу ацетилювання.

Матеріали і методи дослідження. для досягнення поставленої мети про-
ведено комплексне клінічно-імунологічне обстеження І-ІІ рівня 53 дітей, в яких ви-
значався тяжкий персистувальний перебіг бронхіальної астми. вивчалися показни-
ки клітинного та гуморального імунітету, вміст у периферичній крові Т-лімфоцитів 
та їх субпопуляцій, а у сироватці крові – рівень імуноглобулінів класів a, M, G, Е, 
інтерлейкіну-4. окрім того, визначали генетичний маркер – тип ацетилювання за ме-
тодом Пребстинг-Гаврилова в модифікації Тимофеєвої, що характеризував особли-
вості ІІ фази системи біотрансформації ксенобіотиків.

Сформовано 2 клінічні групи: І група – 26 дітей з повільним типом ацетилю-
вання (середній вік – 13,2±0,5 роки, частка хлопчиків – 57,6%), ІІ група – 27 пацієнтів 
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зі швидким ацетиляторним фенотипом (середній вік – 12,2±0,6 роки (p>0,05); частка 
хлопчиків –70,3% (p>0,05)). За основними клінічними ознаками групи спостережен-
ня були зіставлюваними.

одержані результати дослідження аналізували з позицій біостатистики та 
клінічної епідеміології за допомогою комп’ютерних пакетів “Statistica7” StatSoft inc. та 
Excel Xp для windows, різницю показників вважали статистично значущою за р<0,05. 
відбір та обстеження пацієнтів відповідали принципам біомедичної етики в педіа-
трії.

результати дослідження та їх обговорення. З метою встановлення особли-
востей фенотипу тяжкої астми, проведене дослідження клінічно-анамнестичних ха-
рактеристик астми залежно від типу ацетилювання. Зокрема, проаналізовано вікові 
особливості дебюту захворювання у дітей груп спостереження (табл.1).

виходячи з наведених показників, суттєвої різниці щодо віку дебюту тяжкої 
бронхіальної астми залежно від типу ацетилювання не виявлено. Проте отримані по-
казники співпадали з даними літератури, які вказували на асоціацію раннього по-
чатку із тяжким перебігом астми в дітей, та не суперечили відомостям про тяжчий 
рівень персистування за пізнього дебюту хвороби [2, с.158, 4, с.634].

враховуючи суперечливі дані щодо асоціації особливостей вигодовування на 
першому році життя та можливості розвитку тяжкої астми [1, с.338] проаналізовано 
ці показники. cуттєвих відмінностей щодо характеру вигодовування на першому році 
життя у хворих із тяжкою ба залежно від ацетиляторного статусу не відмічено. Так, у І 
клінічній групі на грудному вигодовуванні до 6 місяців знаходилися 45,4%, пацієнтів, а 
на штучному – 18,1% хворих. Серед представників ІІ клінічної групи грудним молоком 
та штучними сумішами вигодовувалися 32% (pφ>0,05) та 16% дітей (pφ>0,05) відповід-
но. решта хворих обох груп спостереження знаходились на змішаному вигодовуванні. 
результати досліджень асоціації грудного вигодовування та розвитку тяжкої бронхі-
альної астми наразі досить неоднозначні, оскільки з одного боку, відомо про захисну 
роль материнського молока щодо реалізації тяжкої астми, а з іншого, – остаточно ці 
дані не доведені [1, с.338].

аналізуючи показник середньої ваги при народженні як одного із чинників 
ризику розвитку ба (за умови її перевищення від середнього показника) [7, с.1513], 
відмічено, що кількість дітей, яка народилася з масою тіла більше 3500 г, була майже 
однаковою у І та ІІ групах (36,4±8,0% та 40,0±7,7% відповідно, р>0,05).

не встановлено вірогідних відмінностей при оцінці ступеня вгодованості за 
індексом маси тіла (ІМТ) пацієнтів груп порівняння. Так, у хворих І групи ІМТ стано-
вив у середньому 21,3±0,9 кг/м2 , а у представників ІІ групи – 19,6±0,6 кг/м2 (р>0,05). 

Таблиця 1. 
Вікові особливості дебатування бронхіальної астми в дітей з урахуванням типу 
ацетилювання (%)

Клінічні групи
Вік дебюту тяжкої бронхіальної астми

До 3-х років Від 3 до 6 років Після 6 років
І група 34,6 30,8 34,6
ІІ група 33,3 26,0 40,7
р >0,05 >0,05 >0,05
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водночас частка дітей, в яких ІМТ перевищував 24  кг/м2, виявилася майже вдвічі 
більшою у І групі (24%) порівняно з представниками ІІ групи (10%, рφ <0,05). отже, 
повільний ацетиляторний фенотип асоціював із підвищеним ризиком надмірної маси 
тіла (ІМТ понад 24 кг/м2): відносний ризик – 1,5 [95%дІ:0,7-3,1] при співвідношенні 
шансів – 2,8 [95%дІ:1,3-6,3].

установлено, що майже у половини хворих І (61%) та ІІ (55,5%, pφ>0,05) груп 
не траплялося вказівок на обтяжений сімейний алергоанамнез. водночас майже у 
кожної п’ятої дитини виявлено обтяжений по атопії анамнез за родоводом матері 
(19,2% та 25,9% (pφ>0,05) хворих І та ІІ групи відповідно), рідше – за родоводом батька 
(7,6% та 11,1% відповідно (pφ>0,05) випадків у І та ІІ групах). Лише у кожного десятого 
пацієнта обох клінічних груп мав місце обтяжений алергологічними захворюваннями 
анамнез за обома батьківськими родоводами.

При оцінці обтяженості сімейного анамнезу атопічними захворюваннями за 
даними генеалогічного індексу (ГІ) не встановлено вірогідних відмінностей в групах 
спостереження, проте дані показники виявилися дещо виразнішими у представників І 
групи. Так, показник ГІ у середньому становив 0,17±0,01 у.о. у І групі та 0,14±0,01 у.о. у 
ІІ клінічній групі (р>0,05). Показники ризику виразнішого (понад 0,17 у.о.) генеалогіч-
ного індексу в дітей, хворих на тяжку ба, за повільного ацетиляторного статусу порів-
няно зі швидкими «ацетиляторами» становили: відносний ризик – 1,9 [95%дІ:1,3-3,1] 
при співвідношенні шансів – 4,7 [95%дІ:2,5-8,8].

ураховуючи виявлені анамнестичні особливості фенотипу тяжкої астми, 
оцінено сезонність загострень хвороби у групах спостереження. установлено, що у І 
клінічній групі у понад третини пацієнтів загострення виникали у холодну пору року 
(38,4%), у квітні-травні погіршення стану траплялось у 23,1% дітей та цілорічне по-
гане самопочуття відмічали 30,7% пацієнтів із повільним ацетиляторним статусом. 
водночас серед представників ІІ групи порівняння такі дані виявлялися відповідно у: 
76% (pφ<0,05); 16% (pφ>0,05); та 4,0% (pφ<0,05) випадків.

При аналізі тригерних чинників, що викликали напади бронхіальної астми у 
обстежених дітей, встановлено, що за тяжкого перебігу захворювання та повільного 
типу ацетилювання напади захворювання частіше асоціювали з впливом неспецифічних 
провокуючих факторів, а саме із гострою респіраторною вірусною інфекцією (ГрвІ) 
(42,1% пацієнтів) та значно рідше  – з метеорологічними чинниками (5,2% дітей). 
Серед хворих групи порівняння відповідні неспецифічні тригери реєструвалися у 
25% (pφ<0,05) та 20,8% (pφ<0,05) спостережень. водночас, у хворих на ба зі швидким 
ацетиляторним фенотипом тригерами нападів захворювання частіше виступали 
специфічні провокуючі чинники (інгаляційні та харчові алергени, фармацевтичні 
препарати), які у І клінічній групі виступали причиннозначущими факторами 
загострення астми у 36,7% випадків, а у ІІ групі порівняння – у 45,8% спостережень 
(рφ>0,05). асоціація специфічних і неспецифічних чинників провокувала загострен-
ня хвороби у 15,7% хворих І та 4,1% (рφ<0,05) пацієнтів ІІ групи відповідно. Таким 
чином, незважаючи на частішу реєстрацію загострень тяжкої астми у холодну пору 
року, у хворих зі швидким ацетиляторним фенотипом, на нашу думку, тригерними 
чинниками виступали побутові алергени, метеофактори або специфічні провокуючі 
чинники. водночас наявність повільного ацетиляторного статусу підвищувала ризик 
загострень тяжкої астми за рахунок дії ГрвІ (відносний ризик 1,4 [95%дІ:0,9-2,2] при 
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співвідношенні шансів – 2,2 [95%дІ:1,1-3,9]) та комбінації специфічних та неспеци-
фічних чинників (відносний ризик 1,8 [95%дІ:0,6-5,3] при співвідношенні шансів – 
5,2 [95%дІ:1,7-16,2]).

За основними клінічними показниками тяжкості ба (кількість денних та 
нічних симптомів захворювання, частота використання швидкодіючих β2-агоністів) 
фенотип тяжкої астми у дітей залежно від типу ацетилювання суттєво не відрізняв-
ся. Так, денні симптомі хвороби турбували пацієнтів > 1 разу на тиждень у 15,4% об-
стежених І клінічної групи та у 18,2% (рφ>0,05) випадків у ІІ групі порівняння. нічні 
симптоми захворювання частіші ніж 1 раз на 2 тижні, що свідчить про часткову контр-
ольованість астми, зареєстровано у 46,2% пацієнтів І групи та у 59,1% (рφ>0,05) хворих 
ІІ групи. Проте щотижневі нічні симптоми (від 1 разу на тиждень до щоденних), що 
асоціює з тяжким неконтрольованим перебігом ба, реєструвалися у 23,1% дітей І клі-
нічної групи та лише у 22,8% (pφ>0,05) осіб ІІ групи спостереження.

За частотою застосування швидкодюючих бронходілятаторів пацієнти груп 
спостереження не відрізнялися, а саме, пацієнти І групи застосовували більше 4 доз 
на день ингаляційного β2-агоністу швидкої дії (сальбутамолу) у 15,4% випадків, а хво-
рі ІІ груп порівняння – у 18,1% спостережень (рφ>0,05). частоту загострень хвороби 
2-3 рази за останній рік відзначали 39% осіб із повільним типом ацетилювання та 32% 
(рφ>0,05) представників ІІ клінічної групи. а значне обмеження фізичної активності 
відзначила третина (38,4%) пацієнтів І групи спостереження та 27,2% хворих ІІ клініч-
ної групи (pφ>0,05).

ураховуючи виявлені анамнестичні особливості перебігу фенотипу тяжкої 
астми з урахуванням ацетиляторного статусу, проаналізовано клінічні характеристики 
перебігу захворювання, та, зокрема, проведено бальну оцінку тяжкості нападу в перші 
7 діб стаціонарного лікування (таблиця 2).

виходячи з наведених даних можна припустити, що у хворих із тяжким пер-
систувальним перебігом хвороби наявність повільного ацетиляторного фенотипу 
сприяє схильності до тяжчого перебігу нападного періоду. Показники ризику наяв-
ності тяжкості нападу понад 13 балів у 1-й день госпіталізації у пацієнтів за повіль-
ного типу ацетилювання порівняно зі швидкими «ацетиляторами» дорівнювали: від-
носний ризик – 1,8 [95%дІ:1,3-2,5] при співвідношенні шансів – 3,3 [95%дІ:1,8-5,9].

Таким чином, виявлені особливості фенотипу тяжкої астми, насамперед, 
пов’язані з індивідуальним особливостями темпів ацетилювання, що зумовлювало 
вищий ризик тяжчого перебігу обструкції бронхів у перші дні госпіталізації, участь 
гострих респіраторних вірусних інфекцій та комбінації специфічних та неспецифіч-
них чинників у загостреннях астми за наявності повільного ацетиляторного статусу. у 

Таблиця 2. 
Динамічна оцінка тяжкості нападного періоду в дітей із фенотипом тяжкої астми залежно 
від ацетилятрного статусу (M±m)

Клінічні групи
Тяжкість бронхообструкції (у балах), M±m

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 

І група 14,8±1,1 13,1±0,9 10,3±0,6 7,8±0,6 6,0±0,5 4,2±0,6 3,3±0,5

ІІ група 13,4±0,9 11,6±0,8 9,3±0,7 7,1±0,6 5,6±0,5 4,7±0,5 3,8±0,4

Р І:ІІ >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
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таких хворих, порівняно до швидких «ацетиляторів», реєструвалися вищі показники 
ризику виразнішого генеалогічного індексу з атопії та ступеня вгодованості дітей за 
індексом маси тіла (ІМТ).

у хворих зі швидким ацетиляторним фенотипом загострення астми були 
більш лабільними та асоціювали з виразною участю специфічних провокуючих чин-
ників (побутових алергенів, метеофакторів).

висновки.
наявність повільного ацетиляторного статусу підвищувала ризик загострень 

тяжкої астми за участю гострих респіраторних вірусних інфекцій (відносний ризик 1,4 
[95%дІ:0,9-2,2] при співвідношенні шансів – 2,2 [95%дІ:1,1-3,9]) та комбінації специ-
фічних та неспецифічних чинників (відносний ризик 1,8 [95%дІ:0,6-5,3] при співвід-
ношенні шансів – 5,2 [95%дІ:1,7-16,2]).

асоціація повільного типу ацетилювання та фенотипу тяжкої астми в дітей 
підвищувала шанси реєстрації тяжкості обструкції бронхів на 1-й день госпіталізації 
понад 13 балів у 3,3 рази.

наявність повільного типу ацетилювання в дітей з тяжким персистувальним 
перебігом астми асоціювала з вищим ризиком виразнішого генеалогічного індексу з 
атопії та ступенам вгодованості дітей за індексом маси тіла (ІМТ).

Перспективи подальших досліджень. актуальність подальших досліджень 
полягає у вивченні інших субфенотипів бронхіальної астми та їх генетичних маркерів 
в дітей, що дозволить раціональніше обирати комплекс лікувально-профілактичних 
заходів цим хворим.
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Синдром Прадера-вилли синдром (оМиМ 176270) относится к болезням 
геномного импринтинга, и возникает вследствие экспрессии генов SnrPn (геном-
ные координаты: 15:25,068,793-25223729) и nECdin (nDn) (геномные координаты: 
15:23,930,553-23932449). Экспрессия гена SnrPn возникает при родительской дисомия 
по хромосоме 15 и клинически проявляется изменениями в головном мозге и сердце. 
Ген nECdin локализован в ядрах постмитотических нейронов в ЦнС при нейронной 
дифференциации. Экспрессия данного гена тех возникает при родительской дисомии 
по хромосоме 15 с высоким уровнем экспрессии в мозге и плаценте [3].

около 70% больных, страдающих синдромом Прадера-вилли имеют микро-
делеции 15q12 отцовского происхождения, в 28% выявляется материнская одноро-
дительская дисомия по хромосоме 15, а в 2% – дефекты процесса импринтинга или 
дефект в импринтинг центре, редкие хромосомные перестройки и генные мутации 
[4, c. 207].

Заподозрить синдром Прадера-вилли можно еще внутриутробно при нали-
чии сниженной активности движений плода; его анормальном положении; многово-
дии. для уточнения диагноза необходимо провести генетическое исследование. При 
рождении у детей отмечается мышечная гипотония, снижение сосательного рефлек-
са, летаргия, апноэ, гипогонадизм. Признаками в раннем детстве являются: задержка 
физического развития (продолжаются трудности при кормлении); задержка интел-
лектуального развития; быстрая утомляемость (чрезмерная сонливость); косоглазие; 
сколиоз (часто не обнаруживается при рождении). дети с данной патологией имеют 
повышенный уровень грелина в организме, что проявляется повышенным аппети-
том, гиперфагией и в дальнейшем развитием ожирения. клинико-диагностические 
критерии синдрома Прадера-вилли были впервые предложены в 1993 году holm et 
al. [2, c.399-400], пересмотрены и дополнены в 2001 году Gunay-aygun Meral et al. на 
основе наблюдения за 300 пациентами с таким синдромом (табл.1) [1, c.95-96].

для детей до 3-х лет необходимо набрать 5  баллов для установления диа-
гноза (4 должны быть большими), для детей старше 3-х лет и взрослых необходимо 
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Таблица 1 
Клинико-диагностические критерии синдрома Прадера-Вилли(по Gunay-Aygun Meral et al., 2001)

Большие критерии: Баллы
1. Центральная гипотония с угнетением сосательного рефлекса в неонатальном периоде 
и грудном возрасте, постепенно проходит с возрастом

1

2. Проблемы с вскармливанием в периоде новорожденности с применением 
специальных методов кормления, плохая прибавка в массе и задержка развития

1

3. Избыточное или быстрое увеличение массы (более 95 перцентиля) после 12 месяцев 
но до 6 лет; центральное ожирение

1

4. Характерные черты лица с долихоцефалией в раннем возрасте, узким лицом или 
малым бифронтальним размером, миндалевидными глазами, маленьким ртом с тонкой 
верхней губой, опущенные уголки губ (> 3 признаков обязательно)

1

5. Гипогонадизм с наличием следующей патологии в зависимости от возраста: 1
5.1. Гипоплазия гениталий (мальчики: гипоплазия мошонки, крипторхизм, маленький 
пенис и/или яички для возраста (< 5-й перцентили) девочки: отсутствие или тяжелая 
гипоплазия малых половых губ и/или клитора
5.2. Позднее или неполное половое созревание, задержка пубертата при отсутствии вме-
шательства после 16 лет (мальчики: маленькие яички, уменьшение оволосения на лице и 
теле, отсутствие изменения голоса; девушки: аменорея/олигоменорея после 16 лет)
6. Общая задержка развития у ребенка <6 лет; от легкой до умеренной умственной отста-
лости или проблемы с обучением у детей старшего возраста

1

7. Гиперфагия, безудержный аппетит 1
8. Делеция 15q11-13 на высоком разрешении (>650 полос) или другая цитогенетическая 
молекулярная аномалия хромосомного участка Прадера-Вилли, в том числе материнская 
дисомия

1

Малые критерии:
1. Снижение движений плода или гипотония в периоде новорожденности, проходящей с 
возрастом

0,5

2. Проблемы поведения: истеричность, вспышки насилия, обсессивно-компульсивное 
поведение; склонность к спорам, опозиционизм, жестокость, патологическая лживость, 
манипуляция окружающими, упрямство; негативизм, склонность к воровству (нужно 
5 или более симптомов)

0,5

3. Нарушение сна и апноэ во время сна 0,5
4. Низкий рост по сравнению с ровесниками старше 15 лет (при отсутствии лечения 
гормоном роста)

0,5

5. Гипопигментация кожи и волос по сравнению с семьей, дерматиломания (skin picking) 0,5
6. Маленькие руки (<25-й перцентили) и/или ноги (<10- й перцентили) для данного 
возраста

0,5

7. Узкие кисти рук 0,5
8. Глазные аномалии (эзотропия, миопия) 0,5
9. Выделение вязкой слюны с образованием корок в уголках рта 0,5
10. Дефекты речи и артикуляции 0,5
11. Стрии на коже 0,5
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8 баллов (5 баллов должны быть большими). дополнительные критерии могут при-
сутствовать и не исключают диагноза.

для того, чтобы определить группы детей, которым необходимо проводить 
днк диагностику, были предложены группы риска детей в различные возрастные 
периоды (табл. 2).

умирают такие пациенты от осложнений сахарного диабета, который раз-
вивается на фоне ожирения и сердечной недостаточности. для детей с данным син-
дромом рекомендуются ежедневные инъекции рекомбинантного гормона роста в 
дозе 1 мг/м2 для стимуляции роста, снижение жировой прослойки, повышения силы 
дыхательных мышц, повышение плотности костей.

Представляем вашему вниманию случай поздней диагностики синдрома 
Прадера-вилли. Мальчик к. 16 лет. родился от первой беременности, протекавшей 
на фоне угрозы прерывания в первом триместре.

роды первые, со стимуляцией на 37–38-й неделе. Масса при рождении 2600 г, 
длина тела – 49 см. По шкале апгар – 8/9 баллов. Состояние при рождении средней 
тяжести, за счет неврологической симптоматики: крик слабый, диффузная мышечная 
гипотония, сосательный рефлекс сохранен. Стигмы дизэмбриогенеза (готическое 
небо, низко расположенные ушные раковины). выставлен диагноз: гипоксически-
ишемическое поражение мозга ІІ степени, правосторонний истинный крипторхизм. 
в месячном возрасте перенес острое респираторное заболевание, которое усложни-
лось трахеобронхитом с дыхательной недостаточностью ІІ ст. анемия І ст. до 14 лет 
находился под наблюдение невропатолога с диагнозом: когнитивная задержка психо-
речевого развития на фоне микроцефалии, а также окулиста с диагнозом подвывих 
хрусталика правого глаза, миопия средней степени левого глаза.

в 13 лет родители обратились к эндокринологу по поводу задержки роста и 
полового развития ребенка. При осмотре мальчик гиперстенического телосложения 
с маленькими кистями и стопами, микроцефалия, лицо узкое с миндалевидными гла-
зами. кожа светлая с наличием стрий на боковых поверхностях живота. рост – 136 см 
(-3 SD), масса тела – 43,5 кг, индекс массы тела = 23,5 (норма). наблюдается право-
сторонний крипторхизм. Половое развитие: F1, р1, ах1, G1 (І стадия полового разви-
тия), индекс маскулинизации (иМ) (F1, ах1, р2, оЯ2, дП5) = 1,8, что соответствует 
возрасту 10 лет). Щитовидная железа увеличена Іб степени, при пальпации мягко-
эластической консистенции. наблюдается мышечная гипотония. При проведении 

Дополнительные критерии
1. Высокий болевой порог
2. Высокий порог к рвоте
3. Нестабильность температуры в раннем возрасте или изменения температурной чувствитель-
ности у детей старшего возраста и взрослых
4. Сколиоз и/или кифоз
5. Раннее половое созревание
6. Остеопороз
7. Необычное мастерство в складывании пазлов
8. Нормальные показатели нервно-мышечной проводимости
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лабораторных исследований получены следующие результаты: общий анализ крови 
и биохимический – в норме. в общем анализе мочи обнаружены следы глюкозы, бе-
лок +, проба Сулковича ++. Проведен глюкозо-толерантный тест: І проба – глюкоза 
5,7 ммоль/л, ІІ проба – 7,4 ммоль/л, ІІІ проба – 8,2 ммоль/л (нарушение толератнос-
ти к глюкозе). При исследовании уровня гормонов получено следующие результаты: 
С-пептид 1,6 нг/мл (норма – 0,8-4,2 нг/мл), пролактин – 27 нг/мл (норма 2-22 нг/мл), 
ФСГ – 4,8 мЕд/мл (норма 5,0-20 мЕд/мл), тестостерон – 0,9 нг/мл (норма 2,0-6,9 нг/
мл), ЛГ – 0,3 мЕд/мл (3-17 мЕд/мл), ТТГ – 4,8 мкМЕ/мл (норма 0,27-4,2 мкМЕ/мл). 
из результатов видны отчетливые признаки гипогонадотропного гипогонадизма и 
субклинического гипотиреоза. Также были проведены инструментальные методы 
исследования, такие как ультразвуковое исследование (уЗд) надпочечников, яичек, 
щитовидной железы. уЗд надпочечников: правый 10х9 мм, левый — 13х9 мм, струк-
турно не измененные. уЗд яичек: правое (в канале) — 1,72х0,63х0,63  мм, левое (в 
мошонке) — 1,72х0,84х0,93 мм, эхогенно и структурно не измененные. Заключение: 
правосторонний крипторхизм, гипоплазия обеих яичек. уЗд щитовидной железы: 
сумарный объем 27,8 мм3 (норма 4,2-9,8 мм3). Эхоструктура неоднородная, мелкие и 
средние эхо (-) сигналы в умеренном количестве.

костный возраст пациента не отставал от паспортного (по данным рентге-
нографии кистей рук). данные электронейромиографии: признаков органического 
поражения мотонейронов спинного мозга и данных за миопатию не получено.

Показатели М-эхо и электроэнцефалографии — без патологии.
выписан с диагнозом: прогрессирующий кератоконус iVст., oD — высокая 

миопия, астигматизм (0,01), oS — миопия средней степени, астигматизм (0,6). 
Синдром Прадера-вилли? Гипогонадотропный гипогонадизм. Правосторонний 
истинный крипторхизм. Субклинический гипотиреоз. нанизм смешанного генеза. 

Таблица 2 
Группа детей, подлежащих ДНК диагностике  
(по Gunay-Aygun Meral et al., 2001)

Возраст Клинические особенности

От рождения 
и до 2-х лет

1. Гипотония с нарушением сосания

2-6 лет
1. Гипотония с нарушением сосания
2. Общая задержка развития

6-12 лет

1. Гипотония с нарушением сосания (гипотония часто сохраняется)
2. Общая задержка развития
3. Чрезмерное употребление пищи (гиперфагия; безудержный аппетит) с 
центральным ожирением

старше 13 лет

1. Когнитивные нарушения; как правило, легкая умственная отсталость 
2. Чрезмерное употребление пищи (гиперфагия; безудержный аппетит) с 
центральным ожирением 
3. Гипогонадотропный гипогонадизм и/или типичные проблемы поведения  
(в том числе истерики и обсессивно-компульсивные особенности)
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нарушение толерантности к глюкозе. органическое расстройство с когнитивными 
нарушениями и тревожно-фобическим состоянием.

Пациенту дано направление на консультацию генетика в охМадЕТ. 
в ноябре 2011 г. проведен молекулярно-цитогенетический анализ. результат: FiSh-
исследование, 46  ху, ishdel (15) (q11-q11.3)( Snrpn-). Заключение: молекулярно-
цитогенетический анализ проведен на лимфоцитах периферической крови пациента 
с использованием локус-специфических днк-зондов. Подтверждено наличие деле-
ции 15q11-q13, что соответствует диагнозу синдром Прадера-вилли.

Заключение. данный клинический пример указывает на трудности диагнос-
тики синдрома Прадера-вилли, клиника которого была нетипична и нераспознана 
своевременно. в этом случае ребенок состоял на учете у невролога и не был своевре-
менно направлен к эндокринологу вследствие отсутствия ожирения.
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оЦІнКа Контролю БронхІальної аСтМи У ПІДлІтКІв У 
ПерІоДІ КлІнІЧноГо БлаГоПолУЧЧЯ За рІЗноГо СтУПенЯ 

ГІПерСПриЙнЯтливоСтІ БронхІв

Резюме. на підставі комплексного обстеження 49 підлітків, хворих на бронхі-
альну астму, у періоді клінічного благополуччя встановлено, що за відсутності клініч-
них симптомів у частини пацієнтів зберігаються ознаки підвищенної неспецифічної 
гіперсприйнятливості дихальних шляхів. наявність чутливості бронхів до інгаляцій 
гістаміну в концентрації більше 1,0 мг/мл асоціює зі зниженням абсолютного ризи-
ку втрати контролю над захворюванням, що дорівнює 41,7%, відносного – на 73,8% 
(95%ДІ 64,0-82,1) при мінімальній кількості хворих, яких слід пролікувати, – 1,4.

Ключові слова/ Keywords: астма, бронхіальна астма, підлітки, 
гіперсприйнятливость дихальних шляхів / asthma, bronchial asthma, adolescents, bron-
chial hyperreactivity.

вступ. бронхіальну астму (ба) розглядають як мультифакторне 
захворювання, що проявляється повторними епізодами оберненої варіабельної 
обструкції бронхів, в основі яких лежить їх підвищена гіперсприйнятливість 
(ГСдШ) до різних стимулів і ремодуляція, зумовлені хронічним запаленням 
дихальних шляхів. неспецифічна ГСдШ до прямих і непрямих стимулів може 
розглядатись як ключовий феномен бронхіальної астми, котрий переважно 
визначається атопією, і є підґрунтям формування клінічних проявів, зокрема 
частоти і тяжкості загострень захворювання. Майже у кожного другого хворого 
у підлітковому віці на тривалий час зникають клінічні симптоми захворювання, 
навіть при припиненні базисної терапії. Такий стан клінічного благополуччя, 
якщо він триває більше 8-24 місяців, вважають ремісією [1, с.65; 2, с.34]. разом із 
тим показано, що в навіть за тривалої ремісії у хворих зберігаються і виявляються 
ознаки запалення бронхів та їх гіперсприйнятливість до неспецифічних стимулів 
[3, с.43; 4, с.5]. виходячи з цього, пропонується клінічну ремісію у хворих на 
бронхіальну астму розглядати як повну в тих випадках, коли поряд із відсутністю 
клінічних ознак захворювання не визначаються маркери запалення бронхів, їх 
ремоделювання і гіперсприйнятливість, і часткову – за наявності даних сурогатних 
показників активності захворювання.
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Гіперсприйнятливість дихальних шляхів – це надмірне звуження просвіту 
бронхів унаслідок надлишкової бронхоспастичної відповіді на разноманітні 
тригерні стимули [5, с.30]. При аналізі провокаційних спірографічних проб 
виділяють складові компоненти ГСб – гіперчутливість (характеризується зсувом 
дозозалежної кривої ліворуч) і гіперреактивність, яка проявляється крутизною 
даної кривої при її зсувах уверх [6, с.1059]. ГСб може варіювати у часі залежно від 
сили, характеру і частоти впливів тригерних стимулів, виразності запалення дШ, 
ефективності лікування, тяжкості ба та інших чинників, що здатні змінювати 
відповідь бронхів на спазмогенні стимули. хронічному перебігу ГСб сприяє 
персистуюче запалення дШ та їх ремоделювання [7, с.693; 8, с.62]. ГСб може 
перебігати асимптоматично, та її значення як предиктора астми у таких дітей 
залишається недостатньо вивченим [9, с.315]. неспецифічна гіперсприйнятли-
вість бронхів може являти собою ключовий механізм ба, що визначає перебіг, 
тяжкість і контроль захворювання, і, таким чином, визначає подальшу тактику 
лікування.

Мета дослідження. дослідити показники клінічно-епідеміологічного ризику 
втримання та втрати контролю бронхіальної астми в періоді клінічної ремісії у під-
літків із урахуванням неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів.

Матеріал і методи. в умовах пульмоалергологічного відділення одкЛ м. 
чернівці проведене комплексне обстеження 49 дітей підліткового віку, що хворіють 
на бронхіальну астму та знаходяться в стані клінічного благополуччя. Пацієнти 
були відібрані методом випадкової простої вибірки, середній вік хворих становив 
(14,3±0,2) років, а тривалість захворювання – (8,0±0,4) років. Серед них дівчаток 
було 16 (30,0%), хлопчиків – 33 (70,0 %). у сільській місцевості проживало 28 ді-
тей (57,5%), а в обласному центрі та поселеннях міського типу – 21 хворий (42,5%). 
усім дітям проводили комплексне обстеження, яке включало оцінку контролю за-
хворювання, для чого використовували результати двох тест-контролів (аСТ- і 
Gina-тест), а також визначення неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів до 
бронхоспазмогенних стимулів .

опитувальник аСТ (asthma control test) дозволяє за наявності в дитини 
25 балів верифікувати повний контроль ба, при сумі балів у межах 20-24 –част-
ковий, та у випадку наявності менше 20 балів – відсутність контролю над захво-
рюванням. опитувальник Gina, складений згідно з вимогами Gina-2008, відо-
бражав наведені рівні контролю за наявності в підлітків 6 балів, 7-9 та 10 і більше 
балів відповідно.

При оцінці гіперсприйнятливості бронхів (ГСб) до гістаміну визначали їх 
чутливість до даного прямого бронхоконстрикторного стимулу, показником якої слу-

Таблиця 1 
Показники контролю астми в підлітків за різного ступеня гіперсприйнятливості бронхів (у %)

Повний контроль Частковий контроль Втрата контролю
АСТ – тест (І група) 16,7 64,8 18,5
GINA – тест (І група) 16,7 66,6 16,7
АСТ – тест (ІІ група) 56,5 35,1 8,7
GINA – тест (ІІ група) 73,1 22,6 4,3
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жили провокаційна концентрація (Пк20Г) та доза (Пд20Г) препарату, що знижували 
об´єм форсованого видиху за 1 сек (оФв 1 сек) на 20%, а також гіперреактивність, 
мірою якої була дозозалежна крива (дЗк), що відображувала швидкість розвитку 
бронхоспазму. При цьому зниження показників Пк20Г і Пд20Г вказували на поси-
лення гіперчутливості бронхів (Гчб), а зростання значень дЗк  – на збільшення їх 
реактивності. Із урахуванням оцінки ГСб до гістаміну, сформовані дві клінічні групи 
порівняння. Першу (І) з них сформували 26 підлітків, у яких відмічали виразну Гчб 
до гістаміну (Пк20Г менше 1,0 мг/мл), а другу (ІІ) – 23 хворих, у яких була менш ви-
разною чутливість бронхів до даного прямого бронхоспазмогенного стимула (Пк20Г 
більше 1,0 мг/мл).

одержані результати дослідження аналізувалися за допомогою комп’ютерних 
пакетів “StatiStica” StatSoft inc. та Excel Xp для windows на персональному 
комп’ютері з використанням параметричних і непараметричних методів обчислення, 
а також із позиції клінічної епідеміології.

результати дослідження та їх обговорення. відмічено, що у підліт-
ків першої клінічної групи середня оцінка контролю за аСТ-тестом становила 
20,96±0,39 (95%дІ 20,17-21,76) балів, а за Gina-тестом 8,50±0,19 (95%дІ 8,1-
8,9) балів. у групі порівняння наведена оцінка контролю відповідно становила 
22,91±0,44 (95%дІ 22,0-23,8) (p<0,05) та 7,0±0,22 (95%дІ 6,5-7,4) (p<0,05) балів. у 
таблиці 1  наведені особливості розподілу пацієнтів клінічних груп порівняння 
залежно від рівня контрольованості бронхіальної астми, визначеного за різними 
опитувальниками.

отже, зростання суми балів аСТ-тесту та зниження за Gina–тестом 
вказували на посилення контролю над захворюванням, тобто оцінка контролю за 
вказаними опитувальниками носить дискордантний характер та узгоджується в 
цілому із результатами вивчення Гчб до гістамину.

Попри відносну варіабельність якісної оцінки ступенів контролю астми 
з використанням аСТ і Gina-тестів, можна вважати, що в дітей з виразною 
неспецифічною ГСб до гістаміну має місце кращий контроль, тобто в них частіше 
трапляється істинна клінічна ремісія захворювання. на противагу цьому, у 
представників І клінічної групи частіше траплялися клінічні симптоми недостатнього 
контролю астми в періоді удаваної ремісії. указаний висновок підтверджується з 
позицій урахування ризику втримання контролю у підлітків із нижчою ГСб відносно 
дітей І групи (табл.2).

наведені дані дозволяють вважати, що в підлітків із меншою гіперчутливіс-
тю бронхів до гістаміну трапляється вірогідно вищий відносний ризик утримання 
контролю астми порівняно з підлітками групи порівняння.

Таблиця 2 
Показники ризику втримання контролю астми в підлітків із ПК20Г більше 1,0 мг/мл

Тест по контролю астми
Показники ризику

СШ (95%ДІ) ВР (95%ДІ) АР
АСТ-тест 2,4 (0,4-13,7) 2,1 (1,3-3,7) 0,10
GINА тест 3,8 (0,4-37,0) 3,4 (2,0-5,8) 0,11

Примітка. СШ – співвідношення шансів, ВР – відносний ризик, АР – атрибутивний ризик.
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даний висновок підтверджується з позицій популяційного дослідження зни-
ження ризику загострення астми в підлітків із меншими показниками гіперчутли-
вості бронхів до гістаміну відносно представників І групи (табл. 3).

наведені дані дають підстави вважати, що відсутність у дитини виразної 
Гчб до гістаміну, і запалення, що її зумовлює, при оцінці контролю за допомогою різ-
них опитувальників (аСТ і Ginа) супроводжується однаковими результатами, що 
свідчать про стійку ремісію.

водночас у підлітків із ознаками підвищеної неспецифічної ГСб відмічено 
вірогідний ризик втрати контролю, іншою мовою, появи симптомів, які асоціюють з 
ба (табл.4).

наведена вище теза підтверджується вірогідними показниками відносно-
го ризику втрати контролю астми в підлітків з виразною неспецифічною гіпер-
сприйнятливістю бронхів. Як і у випадку порівняння груп підлітків із ознаками 
наявності чі відсутності запалення бронхів, дані ризики є менш виразними, ніж 
у групі дітей із відсутністю запалення і гіперсприйнятливістю бронхів стосовно 
утримання контролю.

даний висновок підтверджується також із урахуванням зниження ризику 
втримання контролю астми у підлітків із виразною неспецифічною гіперсприйнят-
ливістю бронхів (табл. 5).

наведені результати вказують на те, що в дітей з виразною гіперсприйнятли-
вістю бронхів відмічено вищий ризик утрати контролю бронхіальної астми та виник-
нення клінічних ситуацій, коли в підлітків визначаються симптоми, що асоціюють з 
даним захворюванням.

висновки.
1. наявність чутливості бронхів до інгаляцій гістаміну в концентрації більше 

1,0 мг/мл указує на зниження абсолютного ризику втрати контролю над захворюван-
ням, що дорівнює 41,7%, відносного  – на 73,8% (95%дІ 64,0-82,1) при мінімальній 
кількості хворих, яких слід пролікувати, – 1,4.

Таблиця 3 
Показники зниження ризику втрати контролю астми в підлітків із ПК20Г більше 1,0 мг/мл

Тест по контролю 
астми

Показники зниження ризику

ЗАР ЗВР (95%ДІ) МКХ (95%ДІ)
АСТ-тест 41,7 73,8 (64,0-82,1) 1,4 (0,03-6,4)
GINА тест 41,7 73,8 (64,0-82,1) 1,4 (0,03-6,4)

Примітка. ЗАР – зниження атрибутивного ризику, ЗВР – зниження відносного ризику, МКХ – мі-
німальна кількість хворих, яких необхідно пролікувати для отримання позитивного результату.

Таблиця 4 
Показники ризику втрати контролю астми в підлітків із ПК20Г менше 1,0 мг/мл

Тест по контролю 
астми

Показники ризику

СШ (95%ДІ) ВР (95%ДІ) АР
АСТ-тест 1,8 (0,4- 3,6) 1,1 (1,3-3,1) 0,10
GINА тест 2,6 (0,4-17,0) 1,4 (2,0-3,7) 0,11

Примітка. СШ – співвідношення шансів, ВР – відносний ризик, АР – атрибутивний ризик.
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2. наявність виразної неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів (в кон-
центрації менше 1,0 мг/мл) супроводжується на зниженням абсолютного ризику збе-
реження контролю над захворюванням за аСТ-тестом на 9,9%, відносного – на 53,0% 
(95%дІ 42,8-63,1) при мінімальній кількості хворих, яких слід пролікувати, – 1,9.

3. хворі з виразною неспецифічною гіперсприйнятливістю бронхів до гіста-
міну, повинні розцінюватись як група ризику щодо втрати контролю, і, таким чином, 
ситуаційно або постійно отримувати базисну протизапальну терапію.

Перспективи подальших досліджень. актуальність подальших досліджень 
полягає у вивченні взаємозв’язку гіперсприйнятливості дихальних шляхів до різних 
стимулів та хронічного запалення бронхів у підлітків хворих на бронхіальну астму

література
1. деев и.а. Гиперреактивность дыхательных путей при бронхиальной астме: 

основы патогенеза / и.а. деев, и.в. Петрова, Е.Г. кармалита // бюллетень сибир-
ской медицины. – 2002. – № 4. – С. 65-74.

2. калганова Е.н. ингаляционные провокационные тесты в пульмонологической 
практике / Е.н. калганова // Пульмонологія и алергологія. – 2004. – № 3. – С. 34-37.

3. куличенко Т.в. бронхопровокационное тестирование в педиатрической практике / 
Т.в. куличенко, о.Ф. Лукина // вопр.совр.педиатрии. – 2005. – Т. 4, № 4. – С. 43-49.

4. чергінець в.І. Методичні аспекти досліджень неспецифічної чутливості бронхів 
та діагностика бронхіальної гіперчутливості у дітей / в.І.чергінець // Медичні 
перспективи. – 2003. – Т. Viii, № 3, ч. 1. – С. 4-8.

5. Захаров П.П. исходы хронических воспалительных заболеваний легких у детей 
по результатам отдаленных наблюдений / П.П. Захаров, н.н. розинова // рос. 
вестн. перинатол. и педиатрии – 2001. – № 3. – С. 30-35.

6. childhood asthma in adult life: a further study at 28 years of age / w.J kelly, i. hudson, 
p.D. phelan [et al.] // br. Med. J. (clin. res. Ed.). – 1987. – Vol. 294. – p. 1059–1062.

7. halasz a. The prognosis of bronchial asthma in childhood in hungary: a long-term 
follow-up / a. halász, E. cserháti // J. asthma. – 2002. – Vol. 39. – № 8. – p. 693-699.

8. holm M. remission of asthma: a prospective longitudinal study from northern 
Europe (rhinE study) / M. holm, E. omenaas, t. Gislason // Eur. respir. J. 2007. – 
Vol. 30. – p. 62–65.

9. baldwin L., roche w.r. Does remodeling of the airway wall precede asthma? / L. 
baldwin, w.r. roche // paediatr.respir.rev. – 2002. – n 3. – p. 315-320.

Таблиця 5 
Показники зниження ризику контролю астми в підлітків із ПК20Г менше 1,0 мг/мл 
відносно групи порівняння

Тест по контролю 
астми

Показники зниження ризику

ЗАР ЗВР (95%ДІ) МКХ (95%ДІ)
АСТ-тест 9,9 53,0 (42,8-63,1) 1,9 (0,14-7,2)
GINА тест 10,5 70,7 (60,7-79,4) 1,4 (0,04-6,5)

Примітка. ЗАР – зниження атрибутивного ризику, ЗВР – зниження відносного ризику, МКХ – міні-
мальна кількість хворих, яких необхідно пролікувати для отримання позитивного результату.
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нееоЗиноФІльниЙ хараКтер ЗаПаленнЯ БронхІв У ДІтеЙ,  
ЯКІ СтражДають на БронхІальнУ аСтМУ, За УМови ДелеЦІЙноГо 

ПолІМорФІЗМУ ГенІв GSTM1 та GSTT1

Ключові слова: бронхіальна астма / bronchial asthma, діти / children, глутатіон-
S-трансфераза / glutathione-S-transferases

вступ. бронхіальна астма (ба) розглядається як захворювання, в осно-
ві якого лежить хронічне запалення дихальних шляхів. Формування запального 
процесу в бронхах певною мірою визначається генетичною компонентою, зокре-
ма генами gStm1 та gStt1. дані гени контролюють синтез ферментів другої фази 
детоксикації ксенобіотиків, що захищає дихальні шляхи у процесі оксидативного 
стресу [1-2]. Залежно від поліморфізму даних генів у бронхах розвивається хронічне 
гетерогенне запалення, окремими варіантами якого слід визнати еозинофільний та 
нееозинофільний [3]. у свою чергу, нееозинофільний характер запалення бронхів 
може зумовлюватися нейтрофільним та пауцигранулоцитарним варіантами [4,5]. 
З практичної точки зору, виокремлення даних особливостей запалення має велике 
значення, оскільки визначає індивідуалізоване лікування хворих на ба, особливо у 
випадках, коли регламентована терапія захворювання є недостатньо ефективною. 
водночас слід визнати, що взаємовідносини між делеційним поліморфізмом генів 
gStm1 та gStt1 за нейтрофільного та пауцигранулоцитарного характеру запалення 
дихальних шляхів, які визначають відповідний фенотип ба, вивчені недостатньо.

Мета роботи. вивчити особливості нееозинофільного запалення дихальних 
шляхів у дітей, які страждають на бронхіальну астму, за делеційного поліморфізму 
генів gStm1 та gStt1.

Матеріал та методи дослідження. обстежено 56  дітей шкільного віку, що 
хворіють на ба. З них у 33  хворих (І клінічна група) встановлено нейтрофільний 
характер запалення бронхів, а у 23 пацієнтів (ІІ клінічна група) – пауцигранулоцитарний 
субтип запалення. За основними клінічними характеристиками групи були 
зіставлювані. Так, у І групі частка хлопчиків становила 56,7% а середній вік пацієнтів 
представників даної групи сягав 13,1 року (р>0,05). За ступенем тяжкості захворю-
вання у І групі тяжка астма траплялася у 15 хворих (45,4%, р>0,05), середньо тяжка – 
у 14 дітей (42,4%, р>0,05), а легка – у 4 школярів (12,2%, р>0,05). у ІІ клінічній групі 
відповідна тяжкість ба мала місце у 12 (52,2%) хворого, 10 (43,5%) дітей та 1 (4,3%) 
пацієнтів (p>0,05). установлено, що початок захворювання до 3-річного віку відзна-
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чався у 47,8% випадків, а у ІІ клінічній групі – у 42,0% спостережень (p>0,05).

усім дітям у позанападному періоді проведене комплексне обстеження, що, 
зокрема, передбачало визначення характеру запалення бронхів на підставі цитологіч-
ного аналізу індукованого мокротиння, одержаного шляхом інгаляції гіпертонічних 
(3%, 5%, 7%) розчинів натрію хлориду [6]. За наявності у мокротинні 59% та більше 
нейтрофільних та менше 3% еозинофільних гранулоцитів встановлювали нейтро-
фільний характер запалення (нхЗ) дихальних шляхів, а пауцигранулоцитарний ва-
ріант (ПхЗ) встановлювали за меншого вмісту даних гранулоцитів [3-5].

Про активність запального процесу в бронхах робили висновок за вмістом 
метаболітів монооксиду нітрогену в конденсаті повітря, що видихається (кПв), а 
неспецифічну реактивність бронхів оцінювали за індексом лабільності (ІЛб) та її 
компонентами – індексом бронхоспазму (ІбС) у пробі з дозованим фізичним наван-
таженням (10-хвилинний біг) та індексом бронходиляції (Ібд) при вдихуванні саль-
бутамолу. Шкірну чутливість негайного типу до основнних аероалергенів оцінювали 
за допомогою прік-тестів з використанням стандартних наборів виробництва Тов 
„Імунолог” (м.вінниця, україна).

Генетичні дослідження проводилися на кафедрі молекулярної генети-
ки та біотехнології чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. 
Загальну геномну днк виділяли з периферійної крові, генотипування gStm1, 
gStt1  здійснювали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛр), аналіз 
результатів якої здійснювали методом електрофорезу в 2% агарозному гелі з 
використанням трис-боратного буферу. виявлення делецій у даних генах здійснювали 
методом мультиплексної ПЛр із використанням відповідних специфічних праймерів. 
в якості позитивного контролю використовували ампліфікацію фрагменту гену Br-
CA1. Гомозиготні форми із делецією обох копій генів gStm1 та gStt1 позначали як 
m1del та т1del. відповідно наявність даних фрагментів на електрофореграмах свідчила 
про гомо- або гетерозиготність за нормальними копіями генів та позначалась як м1+ 
та т1+.

отримані результати аналізували методами біостатистики. вірність нульової 
гіпотези визначалася з урахуванням рівня значимості pt (за Ст´юдентом) і pφ (метод 
кутового перетворення Фішера). дослідження проведене з урахуванням основних 
положень Gcp ih та хельсінської декларації щодо біомедичних досліджень.

результати та їх обговорення. ураховуючи те, що ба розвивається у 
результаті взаємодії генетичної схильності до даного захворювання з патогенними 
чинниками навколишнього середовища, нами вивчені окремі показники даної 
взаємодії. Так, у створених групах порівняння оцінювали масу тіла при народженні, 
що розглядається ознака генетичної схильності до ба та порушення функції 
зовнішнього дихання [7-8]. відмічено, що серед дітей І групи випадки маси тіла при 
народженні більше 3400 г мали місце у 63,0% спостережень, а менше 2500 г – у 15,0% 
дітей. у групі порівняння народження дітей із вказаною масою тіла відповідно стано-
вило 52,0% (p>0,05) та 4,3% (p<0,05). Природне вигодовування дітей на першому році 
життя, що сприяє імунологічному імпринтингу, у представників І клінічної групи 
траплялося у 75,0% випадків, а у групі порівняння – у 39,1% (p<0,05).

Показано, що генеалогічний індекс за атопічними захворюваннями у групах 
порівняння суттєво не відрізнявся, склавши у І групі 0,07, а у ІІ – 0,08,. разом із тим, у 
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хворих І клінічної групи частіше траплялося успадкування атопічних захворювань за 
родоводом батька (42,4% проти 17,4%, p=0,04), та відмічалася тенденція до частішого 
успадкування даної патології за родоводом матері (27,3% проти 17,4%, p>0,05).

Слід відмітити, що діти ІІ клінічної групи знаходилися під виразнішим 
впливом чинників, які сприяють сенсибілізації організму. Так, у представників даної 
групи наявність килимів у оселях траплялася у 26,0% випадків, домашніх тварин – 
у 17,4% спостережень, а експозиція тютюнового диму, коли дитина виступала як 
„пасивний курець”, відмічалася у 56,5% родин. у групі порівняння контакт з даними 
потенційними алергенами відмічений відповідно у 18,0% (p>0,05), 6,0% (p>0,05) та 
24,2% спостережень (p<0,01).

Гомозиготні делеції гену gStt1 у представників І клінічної групи відмічені 
у 21,2% випадків, а делеції у структурі гену gStм1 – у 51,5% спостережень. у хворих 
групи порівняння поліморфізм вказаних генів траплявся відповідно у 26,0% (p>0,05) 
та 21,7% спостережень (p<0,05).

За генотипу gStt1del у дітей І клінічної групи виразнішою виявилася шкірна 
чутливість негайного типу до побутових, епідермальних та пилкових алергенів, 
склавши у середньому 2,75±0,9 „плюсів” проти 1,0±0,2 „плюсів” у групі порівняння 
(p>0,05). всупереч цьому, таке супутнє алергічне захворювання як атопічний дерматит, 
у таких дітей відмічалося у 57,1% дітей, у той час як за пауцигранулоцитарного 
характеру запалення бронхів він відзначався у 83,3% хворих.

у представників ІІ клінічної групи визначалася тенденція до вищого вмісту в 
сироватці крові загального igE, склавши у середньому 669,3 Мо/мл проти 472,0 Мо/
мл у І групі (p>0,05). Попри те, що у хворих із ПхЗ бронхів виразнішими виявилися 
показники атопічної реактивності організму, неспецифічна реактивність дихальних 
шляхів до непрямого бронхоконстикторного стимулу – дозованого бігу, з урахуван-
ням їх реакції на інгаляцію сальбутамолу, була менш виразною, ніж у дітей із нхЗ. 
Так, індекс бронхоспазму у дітей ІІ групи у середньому становив 2,3%, а індекс ла-
більності бронхів – 14,6%. у представників І групи наведені маркери бронхомоторної 
реакції сягали відповідно 16,2% (p<0,05) та 27,1% (p<0,05).

За генотипу gStм1del у дітей І клінічної групи суттєво частіше траплялася 
тяжка форма ба (47,0%), хоча такі показники реактивності бронхів як чутливість 
їх до гістаміну (0,7  мг/мл) та активність їх запалення (вміст метаболітів no в 
конденсаті видихуваного повітря 48,5 мкмоль/мл) суттєво не відрізнялися від дітей 
групи порівняння. Так, тяжка ба у дітей ІІ клінічної групи визначалася за даного 
генотипу лише у 3,0% випадків (p<0,05), провокаційна концентрація гістаміну 
становила 0,33 мг/мл (p>0,05) , а вміст метаболітів монооксиду нітрогену у конденсаті 
видихуваного повітря – 55,6 мкмоль/мл (p>0,05).

для визначення особливостей результатів комплексного обстеження дітей 
груп порівняння залежно від комбінацій делеційного поліморфізму вивчених генів, 
вивчена їх частота у дітей із різним характером запалення бронхів (табл.).

відмічено, що у дітей із генотипом t1+m1del за наявності в них 
пауцигранулоцитарного характеру запалення бронхів частіше мала місце тяжка ба 
(66,7%), підвищена чутливість до трофалергенів (21,4%). в усіх цих хворих визначався 
супутній алергічний риніт, хоча індекс бронходиляції (Ібд) був менш виразним 
порівняно з хворими із нхЗ (13,6%). у представників І клінічної групи за наведеного 
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вище генотипу тяжка ба визначалася у 42,9% (p>0,05), підвищена чутливість до 
трофалергенів – у 15,4% спостережень (p>0,05), ознаки алергічного риніту – у 71,4% 
(p<0,05), а Ібд у середньому сягав 33,0% (p<0,05).

За генотипу gStt1delm1+ у дітей із ПхЗ бронхів в усіх випадках визначалася 
тяжка форма ба за відсутності таких супутніх алергічних захворювань, як алергічний 
риніт і атопічний дерматит. у таких хворих середній вміст у сироватці крові 
загального igE сягав 392,3 Мо/мл, концентрація метаболітів монооксиду нітрогену 
в кПв – 45,8 мкмоль/мл при ІЛб – 13,6%.. у дітей із нхЗ дихальних шляхів тяжка ба 
визначалася у кожного другого хворого, ознаки алергічного риніту мали місце у 75,0% 
випадків, атопічного дерматиту  – у 50,0% спостережень. концентрація загального 
igE у сироватці крові (578,6  Мо/мл) , метаболітів no у конденсаті видихуваного 
повітря (44,4 мкмоль/мл) та показники індексу лабільності бронхів (19,2%) суттєво 
не відрізнялися від дітей групи порівняння.

Таким чином, у хворих на ба дітей шкільного віку з нейтрофільним та 
пауцигранулоцитарним характером місцевих запальних змін залежно від делеційного 
поліморфізму генів gStm1, gStt1 та їх комбінацій виявлені суттєві розбіжності у 
таких клінічних проявах, як тяжкість патології, шкірна чутливість негайного типу до 
небактеріальних алергенів та частота наявності супутніх алергічних захворювань. При 
цьому такі сурогатні характеристики захворювання як реактивність бронхів, вміст у 
сироватці крові загального igE, а в конденсаті видихуваного повітря – метаболітів 
монооксиду нітрогену, – в групах порівняння суттєво не відрізнялися.

висновки.
у хворих на бронхіальну астму із нееозинофільним характером запалення 

дихальних шляхів делеції гену gStt1 траплялися у кожної п´ятої дитини (21,2%). Ге-
нотип gStм1del частіше визначався у хворих із пауцигранулоцитарним характером 
запалення бронхів (51,5%), ніж при нейтрофільному субтипі запалення (21,7%).

у хворих на бронхіальну астму з нейтрофільним характером запалення 
дихальних шляхів по відношенню до дітей із пауцигранулоцитарним варіантом за-
палення при генотипі gStм1del вірогідно частіше визначалася тяжка форма астми 
(47,0% проти 3,0%). у дітей із пауцигранулоцитарним варіантом запалення при гено-
типі gStт1del частіше виявлявся атопічний дерматит (83,0% проти 57,1%).

у всіх хворих із пауцигранулоцитарним характром запалення та генотипом 
т1delm1+ визначалася тяжка форма бронхіальної астми та були відсутніми ознаки 
супутнього алергічного риніту і атопічного дерматиту. За даного генотипу у дітей із 
нейтрофільним характером запалення бронхів тяжка астма визначалася у 50,0% ви-
падків, алергічний риніт – у 75,0% та атопічний дерматит – у 50,0% спостережень.

Таблиця 
Частота комбінацій поліморфізму генів GSTM1, GSTT1 у дітей груп порівняння

Клінічні групи (ха-
рактер запалення)

Кіль-кість 
хворих

Розподіл генотипів GSTM1, GSTT1, %

Т1+М1+ Т1delM1+ T1+M1del T1delM1del

І група 33 36,4 12,1 42,4 9,0
ІІ група 23 60,9 17,4 13,0 8,7
Р >0,05 >0,05 <0,05 >0,05
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