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SEKCJA 1. ArChitEKturA. BudowniCtwo.  

(АрхитектурА. СтроительСтво.)
ПоД- СекЦиЯ 1. архитектура зданий и сооружений.

Кузнецов вадим евгеньевич
харківський національний  

університет радіоелектроніки

Призначення розроБКи та її аКтУальніСть

в останні десятиліття в комп’ютерній сфері намітилася тенденція моделю-
вання складних систем візуальними (наочними) моделями. Причому в нових методах 
проектування складних комп’ютерних систем, наприклад ооП і ооаП, наочні мо-
делі дуже часто зв’язуються з такими зоровими поняттями як «погляди» (ракурси), 
спрямовані на складну систему з різних точок зору. набір з декількох наочних моде-
лей (модельних поглядів) створює у свідомості фахівців інтегральний образ склад-
ної комп’ютерної системи, яку вони спільно проектують. особливо актуально це для 
об’ємних багатомодульних комплексів проектування яких без попереднього моделю-
вання інколи просто не можливе.

разом з тим, наочні моделі служать ефективним засобом документування 
комп’ютерних систем і їх програмних комплексів, а також мовою спілкування між 
програмістами, системними аналітиками й замовниками систем.

найбільш відомими візуальними моделями, використовуваними для проек-
тування комп’ютерних систем і їх програмних забезпечень, є діаграми мови uML і 
стандарти iDEF0, таблиці й діаграми стандарту iDEF1X. Ці візуальні моделі мають 
математичну основу у вигляді теорії графів, множин та матричного апарату.

Моделювання у вище згаданих системах не обмежується тільки задачами, 
суто, програмного спрямування, розробки ПЗ й супутніми завданнями. Сфера вико-
ристання моделей набагато ширша, починаючи від моделювання роботи конкретних 
пристроїв і закінчуючи побудовою моделей багаторівневих складних за рівнями вза-
ємодії систем і бізнес проектів.

Програмні засоби для автоматизації будівництва є досить перспективним та 
актуальним напрямком в галузі розробки програмного забезпечення для викорис-
тання в предметних областях. Моделювання комплексу є одним з етапів розробки 
програмного забезпечення автоматизації будівництва. Модель дозволяє глобально 
оцінити роботу ПП, що розробляється, прослідкувати внутрішні взаємозв’язки між 
компонентами системи, спростити сприйняття та розуміння процесів.

розробка моделі базується на результатах дослідження предметної області та 
вивчені інформаційних потоків й бізнес-процесів. Які в майбутньому мають обслуго-
вуватися програмним комплексом.

будівництво об’єктів здійснюється на підставі затвердженої проектної доку-
ментації, в якій деталізуються рішення, обґрунтовані в бізнес-плані. Проектна доку-
ментація зазвичай включає ТЄо проекту та робочу документацію.

Практика організації проектування в розвинутих країнах включає дві стадії 
проектування тобто розробку наступних документів:

– форпроекту, або ескізного проекту – це попередній проект;
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– остаточного (технічного) проекту, які також називають робочими креслен-

нями та специфікаціями.
але до початку розробки цих документів повинно бути розроблено ТЄо 

проекту.
розробка форпроекту вважається найбільш відповідальним етапом. При 

проектуванні складних промислових об’єктів на нього відводиться 10- 12 місяців, 
для нескладних –1,5 – 2 місяці. 

розробка форпроекту включає наступні види робіт:
– формулювання функціональної мети будівництва;
– вибір будівельної площадки;
– визначення потужностей об’єкту та технологічних процесів;
– розробку варіантів підключення об’єкту до транспортних та інженерних 

комунікацій;
– визначення та порівняння вартості будівельних та експлуатаційних витрат 

запланованого об’єкту та об’єктів – аналогів;
– розробку принципових конструктивних рішень будівель та споруд;
– попереднє вирішення питання про придбання земельної дільниці.
По кожному виду робіт, пов’язаних з формуванням форпроекту складається 

власний кошторис витрат.
друга стадія проектування – розробка робочих креслень та специфікацій – 

починається після узгодження форпроекту з замовником.
остаточний (технічний) проект включає наступні розділи:
– архітектурно-планувальний;
– будівельний;
– інженерних систем (сантехнічних, електромеханічних).
до проекту додається остаточний кошторис, який включає підготовчу роботу 

на будівельній дільниці, підготовку об’єкту до здавання, а також спеціальні роботи, в 
тому числі ті, що виконує субпідрядник.  Точність та достовірність кошторису витрат 
замовник розглядає як один з найважливіших критеріїв ефективності проекту.

останнім часом провідні західні будівельно-проектувальні фірми і частково 
вітчизняні здійснюють перехід до систем автоматизованого проектування (СаПр), 
які охоплюють весь процес створення проекту.

Поняття та призначення СаПр
у методологічному плані СаПр можна визначити як комплекс наукових ме-

тодів дослідження діяльності в області архітектурно-будівельного та технічного про-
ектування з метою розробки системи методик, математичних моделей і алгоритмів, 
що забезпечують найкращий розподіл функції між проектувальником і машиною 
при пошуку оптимальних проектних рішень.

у результаті вивчення об’єктів, в процесі проектування розробляються мо-
делі й алгоритми, з максимально можливою точністю фіксуючи закономірності фор-
моутворення об’єктів будівництва й логічність процесів їхнього проектування.

відповідно до принципу « людина-машина», покладеному в основу побудови 
СаПр, у технічному аспекті систему можна визначити як комплекс інформаційного, 
програмного, технічного забезпечення системи підлеглої єдиної методології машин-
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ного проектування. Технічні пристрої багато в чому визначають ефективність ство-
рюваних систем, тому їм надається особливе значення.

Підвищений інтерес з боку спеціалістів різних фахових галузей до синтезу 
комп’ютерних зображень як окремого самостійного напрямку інформаційних техно-
логій, який найбільш інтенсивно розвивається в наш час, пояснюється найвищою їх 
інформативністю порівняно з іншими носіями інформації. Інформація, що міститься 
у зображеннях, подається у найбільш концентрованій формі. одночасно ж ця інфор-
мація є і найдоступнішою для сприйняття й аналізу за обмежений проміжок часу. 
окрім того, для її сприйняття отримувачеві інформації, поданої у графічній формі 
(тобто у вигляді певного зображення), достатньо мати відносно невеликий обсяг спе-
ціальних знань й загалом мати здібності звичайної нормальної людини.

намагання візуалізувати оброблювану інформацію спостерігається практич-
но у всіх без винятку сферах діяльності людини. Тому одночасно з появою й початком 
практичного використання ЕоМ виникла також й проблема подання сукупності да-
них, що є результатом протікання певних процесів, у вигляді зображень встановленої 
структури.

Постановка проблеми дослідження
в результаті дослідження очікується розроблена модель програмного комп-

лексу автоматизації проектування об’єктів будівництва.
Процесу моделювання, зазвичай, передує деякий словесний загальний опис 

системи, що має моделюватися. в даному описі фіксуються основні ідеї, призначення 
та функціонал майбутньої системи.

розглянемо опис системи, що в подальшому підлягає моделюванню.
Програмний комплекс, який є темою роботи, належить до класу програмного 

забезпечення СаПр (система автоматизованого проектування, англ. caD computer-
aided Design). Цей вид програмного забезпечення широко використовується в сучас-
ному проектуванні, охоплюючи широкий спектр задач, починаючи від механічних 
пристроїв (машинобудування, металообробка) закінчуючи проектуванням промис-
лових об’єктів, будівель, доріг, мостів і інших великих об’єктів. об’єктом моделю-
вання в нашому дослідженні є програма будівельного проектування. Програми типу 
СаПр надають можливість:

• створювати креслення різного ступеня складності;
• автоматизувати оформлення документації;
• підтримка та автоматизація процесу прийняття рішень;
• уніфікація проектних рішень і процесів проектування;
• повторного використання вже створених проектних рішень (з можливіс-

тю модифікації та доопрацювання);
• заміна натуральних випробувань та макетування математичним та 

комп’ютерним моделюванням.
Головна ідея автоматизації полягає в скорочені затрат часу та праці під час 

проектування та планування. Задачі над якими раніше працювали відділи й навіть 
проектні інститути, тепер, з використанням високотехнологічних програмних комп-
лексів, під силу одному, двом спеціалістам і при цьому в більш короткі строки з мен-
шою кількістю помилок та прорахунків.
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враховуючи проведені дослідження, вивчивши досвід та ідеї втілені інши-
ми розробниками та приклавши власні зусилля створимо словесний опис майбут-
ньої системи. Фактично, цей опис є певним сценарієм майбутньої моделі, тобто мо-
дель – графічне відображення даного сценарію за допомогою символів мови uML 
та деталізація окремих ланок, особливості реалізації функціоналу, взаємозв’язки та 
їх організація між акторами та окремими модулями системи.

Проаналізувавши потреби та вимоги що висуваються до програмного комп-
лексу, було прийняте рішення, що ПП має включати наступні основні модулі:

• Модуль проектування;
• Модуль автоматизації розрахунків;
• Модуль створення 3D моделей;
• Модуль інформаційного забезпечення.

елементи моделювання досліджуваної системи
робота над моделлю починається з загального аналізу проблеми та побудови 

діаграми варіантів використання, яка відображає функціональне призначення про-
ектованої програмної системи. Зазвичай ця діаграма нЕ деталізує систему, а тільки 

Рисунок 1 – Діаграма UseCase
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описує основний можливий функціонал – показуючи доступні способи дій в системі. 
Як певний ступінь деталізації, можливий показ на діаграмі підсистем, що використо-
вуються в ході звернення до основних функцій.

варіант використання описує систему, з точки зору певної особи (актора), 
група дій у системі, які призводять до конкретного результату.

варіанти використання є описами типових взаємодій між користувачами 
системи і самою системою. вони відображають зовнішній інтерфейс системи і вказу-
ють форму того, що система повинна зробити (саме Що, а не Як).

описи варіантів використання є текстовими поясненнями варіанту викорис-
тання. вони зазвичай приймають форму замітки або документа, який якимось чином 
прикріплюється до варіанту використання і описує процес або активність, який має 
місце бути у варіанті використання.

Таблиця 1 
Характеристики прецедентів системи

Назва Передумови Головний потік
Альтернативний по-
тік (винятки)

Замовлення 
проекту

Замовник вибрав 
всі необхідні 
параметри

Замовлення проекту сформоване 
лише в тому випадки, якщо були ви-
брані всі параметри будинку, обрані 
буд. матеріали

Необхідних матеріа-
лів нема в наявності.

Прийом проекту 
та договірна до-
кументація

Замовлення 
сформоване

Адміністратор оформляє проект 
і складає на нього договірну до-
кументацію.

Адміністратор від-
мовив в прийняті 
проекту.

Система про-
ектування

Архітектор по-
винен увійти в 
систему

Система дає Архітектору функці-
онал для побудови 2D креслення, 
створення на його основі 3D моделі, 
а також розрахунок кошторису 
необхідного для будівництва 
будинку.
Системи звертається до інф. 
модулю для отримання інформації 
необхідної для розрахунків.

Немає доступу до 
системи.

2D креслення

Архітектор пови-
нен увійти в сис-
тему і перейти в 
модуль побудови 
2D креслення.

Архітектор створює 2D креслення 
за допомогою методів модуля про-
ектування.

3D модель 2D схема.
Архітектор створює 3D модель на 
основі 2D креслення.

Повернення 2D 
креслень на доопра-
цювання

Кошторис
Створена 2D схе-
ма та 3D модель.

Архітектор використовує модуль 
автоматизації розрахунків для отри-
мання кошторису на будівництво 
будинку.
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на наступному рисунку представлена основна діаграма моделі (usecase)
Прецеденти й взагалі будь-які можливі дії характеризуються параметрами: 

передумова, головній потік виконання та альтернативний потік (варіант виконання 
коли виконання головного потоку з певних причин не можливе). наведемо такі ха-
рактеристики для прецедентів системи, що моделюється (табл. 1)

висновки
Моделювання сьогодні один з перспективних та потрібних напрямків, осо-

бливо, коли мова йде про об’ємні системи, що складаються з багатьох складових та 
мають широкий функціонал. архітектура систем та розробка моделей, зазвичай є 
більш складним і відповідальним етапом ніж безпосередньо реалізація. Складність, 
в першу чергу, полягає в необхідності пошуку рішень, застосування евристичних не 
стандартних підходів, комплексне, системне бачення проблеми.

наявність моделі системи надає можливість охопити систему цілісно, поба-
чити її слабкі сторони з метою подальшого усунення та оптимізації. Система, ще під 
час проектування моделі, має передбачити подальші розширення, можливі нашару-
вання нового функціоналу, перехід на нові технології тощо. актуальності напрямку 
моделювання додають і тенденції, що склалися сьогодні на ринку праці розробників. 
над проектом може працювати група людей, які не спілкуються один з одним безпо-
середньо, модель один з засобів, що полегшує спільну роботу. Модель є певним сце-
нарієм, віссю орієнтації для різних розробників, що працюють над одним проектом.
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короткі елементи, до яких відносяться і шпонки, працюють на сприйнят-
тя поперечних сил V. результати експериментальних досліджень   [4, 5, 9, 11] ука-
зують на те, що міцність бетонної шпонки визначається опором бетону стиску 
fc  і розтягу fct, розмірами поперечного перерізу, та, в значний мірі, відношенням 
її глибини lk до висоти hk, котре характеризує вплив згинального моменту М (lk/
hk = 2М/Vhk). крім того, величина параметра lk/hk також обумовлює і форму руй-
нування шпонок.

на інтервалі lk/hk ≤ 0,2 в дослідах спостерігається зсув (сколювання) за похи-
лим перерізом з подальшим роздробленням бетону під площадкою навантаження, а 
визначальними факторами міцності виступають параметр lk/hk і опір fc. Зі збільшення 
lk/hk відбувається руйнування за нормальним перерізом: спочатку в формі зрізу, а по-
тім крихко шляхом відриву (рис. 1).

Слід зазначити, що зрізова форма руйнування бетонних елементів зовні но-
сить подібний до відриву раптовий лавиноподібний характер і в разі руйнування за 
цілим перерізом у межах 0,3 ≤ lk /hk ≤ 0,7 візуально досить складно відрізнити зріз 
від відриву. лише при lk /hk > 0,7 спостерігається явно виражена відривна форма з 
характерною для згину картиною деформування та руйнування з визначальною ха-
рактеристикою fct.

в разі незначного впливу М створюються умови для локалізації спрямованої 
пластичної деформації на поверхні руйнування в стиснутій зоні, що є обов’язковою 
вимогою реалізації зсувної (зрізової) форми, котра поєднує в собі зовнішню крих-
кість і наявність у тонких шарах бетону інтенсивної спрямованої пластичної дефор-
мації. Зі збільшенням указаного впливу реалізується відрив з малодеформованою зо-
ною руйнування та різким зниженням величини граничного навантаження бетонних 
шпонок. вказане характерне для псевдопластичних матеріалів з суттєвою різницею 
величин опорів fc і fct , до яких відноситься і бетон.
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на практиці слід уникати руйнування конструкцій шляхом відриву. При 
проектуванні бетонних шпонок необхідно вводити обмеження величини lk/hk, котре 
відповідає межі реалізації зсувної форми руйнування, за якої незважаючи на зовні 
лавиноподібний її характер існує можливість локалізації пластичних властивостей 
бетону хоча б у тонкому шарі на поверхні зсуву. Міцність при зрізі вища, ніж при 
відриві та залежить як від fct так і fc. відносне навантаження шпонок c k kV f b h  (де bk – 
товщина шпонки) при зрізі із зниженням класу бетону на стиск 
збільшується. Зниження міцності зі збільшенням lk/hk   відбувається більш повільно 
ніж при відриві.

Таким чином, встановлення межі реалізації зсувної й відривної форм 
руйнування є актуальним завданням.

розглянемо можливі схеми руйнування прямокутної бетонної шпонки та 
розподіл напружень за розрахунковими перерізами (рис. 2).

розв’язання задач міцності бетонної шпонки при зрізі за похилим перерізом 
(з подальшим роздробленням на заграничній стадії роботи) та зрізі за перерізом, на-
ближеним до нормального, отримані на основі варіаційного методу в теорії пластич-
ності. Застосовується концепція жорстко-пластичного тіла та принцип віртуальних 
швидкостей, при цьому спрямована пластична деформація вважається локалізова-
ною в тонкому шарі на поверхні руйнування при навколишніх жорстких об’ємних 
областях [2, 3, 7 – 9]. варіюються кути a і b та напрямок руху V жорсткого диску 
(рис. 2, а і б).

Рисунок 1 – Руйнування бетонних шпонок при різних відношеннях lk /hk [9]
(Ш-0,1-П-В – / 0,1k kl h = ; Ш-0,3-П-В – / 0,3k kl h = ; Ш-0,3-П-В – / 0,6k kl h = )
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для розв’язання задачі міцності бетонної шпонки при відривній формі руй-
нування (рис. 2, в) за нормальним перерізом прийнято характерний для довгих зги-
нальних бетонних елементів розподіл напружень у зоні розтягу [10], а в зоні стиску 
замість трикутної епюри – криволінійна, котра більш точно відповідає напруженому 
стану коротких елементів.

розглянувши рівняння суми моментів відносного центру ваги стиснутої зони 
(точки а, рис. 2, в) 0AM =∑ , отримано

 (1 ) / 2ct k kM f b h= − , (1)

де /õ  hξ =  – відносна висота стиснутої зони бетону.
враховуючи, що 2 / 2 / 2k kM ql Vl= =  маємо

 / (1 ) /ct k k k kV f b h h lξ= − . (2)
величина ξ в (2) приймається із розв’язку задачі міцності шпонки при зрізі. 

вказане обґрунтовується наближеністю поверхонь руйнування  (рис. 2, б і рис. 2, в). 
Збільшення довжини ділянки розтягу (рис. 2, в) та підвищення М       

 
2 / 3,5ct pl ct k kM f W f b h= = , (3)

котрий сприймаються шпонкою, порівняно з довгими згинальними бетон-
ними елементами стає можливим завдяки стримуючому впливу зони стиску.

для встановлення межі реалізації зсувної форми руйнування за перерізом, 
наближеним до нормального, як проміжної між зсувом за похилим перерізом та від-
ривом, використовуються наступні залежності для визначення міцності: (4) – при 
зминанні [6, 10, 12] (аналогічна залежність отримана з застосуванням варіаційного 
методу [3]); (5) – при зрізі, побудовану на основі апроксимації результатів розв’язку 
за варіаційним методом; рівняння (6), отримане із (2) при ξ=0,2

 

k

c k k

lV
f A h

= , (4)

 а б в
Рисунок 2 – Схеми руйнування та розподіл напружень у розрахункових перерізах 
бетонної шпонки: а – при сколюванні; б – при зрізі; в – характерна для згину
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 3 /c k k k

V
f A l h

χ
= ,   (5)

 

0,8 k

c k k

hV
f A l

χ= , (6)

де kÀ  – площа поперечного перерізу шпонки, /ct       cf fχ = .
Слід зазначити, що при першій формі руйнування спрямова-

на пластична деформація локалізується на всій поверхні руйнування (рис. 2, а), при 
другій – тільки в стиснутій зоні (рис. 2, б), третя (рис. 2, в) характеризується мало-
деформованою областю руйнування.

для встановлення дійсної із можливих форм руйнування застосовується 
сформульований о.о. Гвоздєвим кінематичний принцип визначення руйнівного на-
вантаження [1]. використовуючи критерій мінімуму значення / c kV f À  із рівнянь 
(4) – (6) знаходимо інтервал значень lk/hk, який встановлює область реалізації 
вказаних форм руйнування (рис. 2)

 
30,48 / 5,76k kl hχ χ≤ ≤ . (7)

При χ = 0,1 межа між зрізом за похилим та нормальним перерізами   відпо-
відає значенню lk /hk = 0,22, між зрізом та відривом – lk /hk  = 0,58  (рис. 3), в експери-
ментальних дослідженнях [9] остання встановлена при / 0,6k kl h = .

Рисунок 3 – Теоретичні залежності опору руйнування прямокутної шпонки від параметра 
lk/hk: 1, 2, 3 – залежності за формулами відповідно (4), (5) і (6) при χ = 0,1
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Як видно із (7) вказана межа зміщується в бік збільшення значень lk /hk для 

більш пластичних матеріалів, у тому числі бетонів з меншою різницею значень fc і fct .
вказане підтверджується дискретними рішеннями задачі про несучу 

здатність вузької сталевої пластинки, защемленої з одного боку, при поперечному 
згині, отриманими а.р. ржаніциним [13]. Межа реалізації зсуву за нормальним і 
похилим перерізами при однакових значеннях опорів стиску та розтягу за умови (7) 
та рішення [13] практично співпадає (lk/hk ≈ 0,5). Границя між зсувом та відривом 
визначена за (7) при χ = 1 складає / 5,76k kl h = , що відповідає значенню напружень 
/ 1,14pl yM W σ=  яке знаходиться у визначеному в [13] інтервалі 
/ (1...2 / 3)pl yM W σ= . Із збільшення χ поверхня руйнування в кінематично можливій 

схемі варіаційного методу [3] зміщується в бік прикладання навантаження, що зна-
йшло підтвердження в рішенні [13].

вище вказане обумовлює перспективність застосування варіаційного методу 
в теорії пластичності за умови локалізації пластичних деформацій у тонкому шарі на 
поверхні руйнування. навіть для пластичних матеріалів при досягненні граничного 
стану не обов’язковою є вимога охоплення всього об’єму тіла деформаціями теку-
чості [13]. незмінність системи порушується вже тоді, коли малодеформовані зони 
розділяються на незалежні області зонами (лініями) текучості. Завдяки локальному 
характеру цих зон пластичності доцільно вважати, що вони зосереджені вздовж по-
верхонь (ліній) руйнування. для бетону наявність малодеформованих областей, роз-
ділених тонкими шарами інтенсивної деформації, є ще більш характерним.

висновки
1. При оцінюванні міцності бетонних шпонок слід враховувати вплив 

згинального моменту шляхом введенням до розрахункових залежностей параметра 
lk/hk , котрий визначає відношення глибини шпонки до її висоти. нехтування цим 
фактором та призначення постійної величини опору руйнування при зрізі на до-
сить широкому інтервалі lk/hk  приводить як до суттєвого заниження так і значного 
завишення граничного навантаження.

2. найвищу міцність бетонна прямокутна шпонка має за умови 
3/ 0,48 /k k ct cl h f f= .

3. При встановленні межі зрізової та відривної форм руйнування, для 
останньої за основу може бути прийнятий розподіл напружень характерний для 
довгих згинальних бетонних елементів у граничному стані з заміною трикутної 
епюри в зоні стиску на криволінійну та збільшенням довжини ділянки розтягу.

4. При проектуванні бетонних шпонкових стиків рекомендується 
застосовувати обмеження / 0,5k kl h ≤  та використовувати бетони класів міцності на 
стиск С20/25 і нижче, як більш пластичні.

5. для розрахунку міцності коротких елементів перспективним є застосування 
варіаційного методу в теорії пластичності бетону. При цьому спрямована пластична 
деформація вважається локалізованою на поверхні зсуву.
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іДентиФіКаЦія зБУДниКів хвороБ виноГраДУ  
МетоДаМи іФа та Плр

через вірусні і бактеріальні хвороби винограду великих збитків зазнають усі 
регіони з розвинутим виноградарством, в тому числі – південь україни. відомо, що 
виноградарство світу кожен рік втрачає приблизно 10 % врожаю від ураження вірус-
ними хворобами, 15 % від ураження збудником бактеріального раку винограду і 45 % 
від ураження фітоплазмовою інфекцією [1, 4].

візуальний фітосанітарний контроль не дозволяє розпізнати кущі з латентною 
інфекцією і запобігти заготовленню з них лози для вегетативного розмноження рослин. 
Метод полімеразної ланцюгової реакції дозволяє у швидкі строки визначити наявність 
пухлиноутворюючих бактерій в лозі, корінні винограду, ґрунті, інфікованість кущів ви-
нограду фітопатогенними вірусами і ідентифікувати фіто плазмову інфекцію [2, 3, 4, 5].

Метою даної роботи було дослідження ступеню ураженості збудниками бак-
теріального раку, вірусних захворювань і фітоплазмової інфекції садивного матері-
алу та рослин винограду, як складову санітарного контролю маточних насаджень і 
садивного матеріалу.

Матеріал та методи дослідження. на інфікованість пухлиноутворюючими 
агробактеріями, фітовірусами і фітоплазмовою інфекцією впродовж 2008-2009 років 
досліджувалися п’ять клонів підщепних  сортів  V. berlandieri  x V. riparia кобера 5бб, 
V. berlandieri x V. riparia co4, V. riparia х V. rupestris 101 – 14 (господарства одеської 
області), рядовий садівний матеріал прищепних сортів Шардоне, каберне Совіньйон, 
(господарства одеської області), рислінг рейнський, Мускат гамбургський, Італія 
(Югославія). виділення збудника бактеріального раку зі здерев΄янілої лози винограду 
проводили згідно методу лехоцьки [7] з висівом на напівселективне середовище рой 
і Саcера (rSM) [8]. Після інкубаціїї впродовж 5 – 7 днів при 25 °С колонії пересівали 
на скошений картопляний агар. Плр проводили з днк, виділеними з однодобових 
культур шляхом теплового лізису бактеріальної суспензії [6]. Загальний об΄єм реак-
ційної суміші для проведення Плр становив 20 мкл, об’єм зразка – 5 мкл. у реакційну 
суміш вносили по 10 пмоль кожного з праймерів,  200 мкМ кожного дезоксинукле-
озидтрифосфату, 2 од taq–полімерази, 2 мM MgSo4, 4 мкл буфера для проведення 
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Плр (5х). (усі реагенти фірми „амплиcенс”, росія). використовували праймери до 
послідовності ipt ti-плазміди [8].

Позитивним контролем слугував патогенний штам A. tumefaciens Fa2, 
люб΄язно наданий доктором t. J. burr (корнельський університет, СШа). негатив-
ним контролем – дейонізована вода.

ампліфікацію проводили згідно haas et al. [9], збільшивши час початкової 
денатурації – до 3-х хвилин [5], а температуру відпалу у процесі добору оптимальних 
параметрів Плр – до 52 °С.

для тестування кущів клонів винограду на наявність GLraV-1 та GLraV-3 в 
серпні – вересні відбирали нижнє листя рослин, а для GFLV – верхнє листя. в листопад-
грудні виділення вірусу проводили у здерев’янілих пагонах. реакційна суміш для про-
ведення зворотньої транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-Плр) обсягом 
25 мкл містила дейонізовану воду, 10х Плр буфера (500 мМ кcl, 100 мМ Тріс-нcl, рн 
9,0), сахарозу (20 %) і крезоловий червоний, 2 мМ дезоксінуклеозидтрифосфатів (dntp), 
0,1 M дитіотриєтола (дТТ), 10 пмоль кожного праймера, 1,25 од taq-полімерази, 8 од 
ревертази («амплиСенс», росія), 1,5 мМ MgSo4. для тестування на присутність GFLV 
концентрація магнію була оптимізована і складала 1,3 мМ. використовували наступні 
пари праймерів: cpV і cpc (GLraV-1), С 547 і н 229 (GLraV-3), oligoc1 і oligoV1 (GFLV). 
у реакційну суміш вносили по 2 мкл підготовленого зразка.

в якості позитивного контролю використовували інфікований вірусами ко-
ротковузля і скручування листя матеріал винограду, люб΄язно наданий доктором D. 
boscia (барійський університет, Італія). в якості негативного контролю використову-
вали дейонізовану воду.

Зворотню транскрипцію проводили у термостаті при 52 ºС протягом 30 хви-
лин. ампліфікація включала 35 циклів (94 ºС – 30 сек, 56 ºС – 45 сек, 72 ºС – 60 сек), а 
час елонгації в останньому циклі сягав 7 хвилин (rowhani a., особисте повідомлен-
ня). для GLraV-1 в ході дослідження температура відпалу була зменшена до 53 ºС, а 
для GFLV збільшена до 61 ºС.

Ідентифікацію фітоплазмової інфекції проводили за допомогою Плр з уні-
версальною парою праймерів до різних ділянок геному, специфічною для фітоплазм 
fu5/ru3. для збільшення виходу продукту Плр проводили дві ампліфікації, оскільки 
після першої візуально продукт Плр не спостерігався.

деякі параметри Плр, а саме температури відпалу для окремих праймерів 
і зміст реакційних сумішей, були модифіковані з метою поліпшення результатів 
ампліфікації.

реакцію проводили у програмувальному термостаті „Терцик” фірми „днк – 
Технология” (росія). Електрофорез проводили в 1,5 % агарозному гелі. бромистий 
етидій для візуалізації продуктів Плр входив до складу трис-боратного буфера для 
електрофорезу („амплиСенс”, росія). Гель фотографували за допомогою відеосисте-
ми „Samsung” в ультрафіолетовому світлі (довжина хвилі 312 нм). для оцінки моле-
кулярної ваги ампліфікованих фрагментів використовували маркер 800 – 200 і 2100-
150 пар основ („амплиСенс”, росія).

для ІФа використовували діагностичні набори фірми «agritest» (Італія). ІФа 
проводили згідно з рекомендаціями цієї фірми. для виявлення GLraV-1, GLraV-3, 
GFLV застосовували “сендвіч”-метод ІФа.
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Результати та їх обговорення. в ході дослідження нами був встановле-

ний відсоток кущів з латентною інфекцією серед клонів підщепних сортів з вино-
градників одеської області. всього було протестовано 104 куща клонів винограду. 
Сорти V. berlandieri x V. riparia co4, V. riparia х V. rupestris 101 – 14 встановлено, що 
V. berlandieri x V. riparia кобера 5бб в 5,8 % випадків був уражений збудником бак-
теріального раку винограду аналізували рядовий садівний матеріал прищепних 
сортів: Шардоне, каберне Совіньйон, (господарства одеської області), рислінг 
рейнський, Мускат гамбургський, Італія (Югославія) всього було протестовано 
100 кущів винограду.

найбільш ураженими бактеріальним раком серед виявилися каберне Сові-
ньон і рислінг рейнський.

дослідження кущів винограду на наявність вірусної інфекції показало, що 
деякі кущі сортів Мускат гамбургський і Італія мали латентну ураженість збудником 
скручування листя винограду, причому сорт Мускат гамбургський був інфікований 
вірусом скручування листя 3-го серотипу, а сорт Італія – 1-м та 3-м серотипами віру-
су. Зразки сорту рислінг рейнський також містили збудника коротковузля винограду, 
на той час як клоновий матеріал сорту каберне Совіньон виявився вільним від збуд-
ників даних вірусних інфекцій.

Ідентифікація фітоплазмової інфекції на сорті Шардоне показала, що даний 
сорт уражено збудником почорніння деревини, що не є карантинною хворобою і не 
перевіряється карантинними службами.

Подальші дослідження у даному напрямку дозволять зробити висновки про 
поширеність бактеріального раку, скручування листя, коротковузля і фітоплазмової 
інфекції на виноградниках і розробити заходи щодо захисту винограду від цих шко-
дочинних хвороб винограду.
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ПоД- СекЦиЯ 7. Генетика.

Косенко М.а.
к. с-х. наук, старший научный сотрудник Гну вниио

СелеКЦия СаМонеСовМеСтиМЫх линиЙ реДьКи евроПеЙСКоЙ 
зиМнеЙ на оСнове инБриДинГа

Рассмотрена специфика выращивания гибридных семян редьки европей-
ской на основе самонесовместимости. Проведены автогамные опыления цветков и 
гетерогамные опыления бутонов, выявлены растения, завязавшие при автогамном 
опылении цветков семена. Определено превосходство гибридов над родительскими 
линиями.

Ключевые слова: самонесовместимость, инбредные линии, редька европей-
ская зимняя.

Keywords: self-incompatibility, inbred lines, radish European winter.

редька относится к ботаническому виду raphanussativusl., семейству 
капустные – BrassicaceaeBurnett. корнеплоды, образующиеся в первый год, богаты 
минеральными солями, углеводами и витаминами и поэтому являются ценным 
питательным продуктом, особенно весной. кроме того, они обладают бактерицидными 
свойствами.

использование системы самонесовместимости позволяет добиться 100% 
выхода гибридных семян. Производство гибридных семян F1 имеет фундаменталь-
ное значение в современном овощеводстве как в отношении повышения урожайнос-
ти и качества выращиваемой продукции, так и получаемой прибыли[1].

Степень самонесовместимости обычно неодинакова у разных особей одного 
и того же сорта или вида, а также в разные периоды цветения, что даёт возможность 
преодолевать самонесовместимость в селекционной работе.

все цветковые растения с совершенными цветками удобно разделить на две 
группы: самосовместимые (СС) – это растения-самоопылители и некоторые пере-
крестно размножающиеся растения и самонесовместимые (Сн), перекрестно разм-
ножающиеся растения. чтобы определить, как размножаются растения, есть ли у 
растений конкретной популяции признак самонесовместимости, надо провести на-
блюдения по завязыванию семян при контролируемых опылениях (скрещиваниях). 
Широко применяемый при селекции самонесовместимых линий инбридинг также 
оказывает некоторое влияние на проявление самонесовместимости.

выращиваемые из гибридных семян растения должны обладать высокой 
продуктивностью, устойчивостью к болезням и вредителям и значительной одно-
родностью, чтобы обеспечить возможность применения машин как при посадке и 
выращивании растений, так и при уборке урожая.

Производство семян базируется на постоянном выполнении всех технологи-
ческих операций, связанных с выращиванием, уборкой и послеуборочной обработ-
кой семян, что вместе составляет технологию семеноводства[2].

опыты проводили в 2013 гг. в отделе селекции Гну вниио. По природно–
мелиоративному районированию место исследований относится к южной лесной 
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зоне европейской провинции в центральной части русской равнины и входит во 
влажную зону.

Материалом исследований служили 21 самонесовместимых линий редьки 
европейской зимней, в т.ч. 5 инбредных линий отобранные и доведенные до 3 инбри-
динга из 4 коллекционных сортов и 16 инбредных линий отобранные и доведенные 
до 4 инбридинга из популяции сорта Зимняя круглая черная.

исследования проводили в питомнике исходного материала, расположен-
ном на полях оПх «быково» раменского района, Московской области, методами 
лабораторно-полевых опытов, сопровождающихся сопутствующими анализами.

для выявления проявления самонесовместимости в инбредных лини-
ях 3-4 поколения редьки европейской зимней, нами были проведены автогамные 
опыления цветков и гейтеногамные опыления бутонов в пределах одного растения. 
в результате этих опылений были выявлены растения, завязавшие при автогамном 
опылении цветков семена.

величина среднего числа семян в стручке от опыления цветков инбредных 
линий 4 – го поколения колебалась от 0,00 до 0,32 шт.; от опыления бутонов изменя-
лась от 1,47 до 4,98 шт. все образцы полностью самонесовместимые, уровень само-
несовместимости находился в пределах 0,0 – 18,14 % .

в 2013 году была отмечена положительная динамика проявления признака 
самонесовместимости от воздействия процесса инбридинга. в 4 поколении самоне-
совместимость увеличилась от 44,4 до 100% (рисунок).

в результате оценки семенных растений редьки европейской зимней, количе-
ство завязавшихся семян от родительских линий различалось от 1,0 до 7,0 шт./стру-

Рисунок – Динамика проявления самонесовместимости в процессе инбридинга линий 
редьки европейской зимней, 2010 – 2013 г
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чок, гибридных семян изменялось от 1,0 до 7,0 шт./стручок. Средняя завязываемость 
у всех родительских линий – 4,0 шт./стручок, у гибридов – 4,4. общее превосходство 
гибридов над родительскими линиями составило 9,1%.

литература:
1. косенко М.а. оценка инбредных самонесовместимых линий редьки европей-
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2. косенко Т.Г. рациональное использование природных ресурсов в сельскохозяй-

ственном производстве. учебное пособие. п.Персиановский. 2007.114 с.
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PErSPECtIVES oF CrEAtIon oF AllErgodIAgnoStICuM on thE BASIS 
oF FunguS CAndIdA AlBICAnS For IdEntIFICAtIon oF CAndIdAl 

InFECtIon

one of the methods of diagnostics of infectious diseases, which allows to examine a 
sufficient number of patients at once, is presented by skin and allergy tests. however, despite 
the fact that allergens are an important part of complex diagnostics, scientific researches 
devoted to creation and development of immunological preparations for allergodiagnostics 
in national and international practices hardly occur. nowadays the most famous remain 
the tests for the diagnostics of tuberculosis (the Mantoux test), brucellosis (the burne test), 
tularemia, anthrax, etc.

at the present stage, special attention is paid to opportunistic microorganisms, 
which have lately become the cause of infectiously-inflammatory processes in a macroor-
ganism. Thereat, special attention should be paid to the fungi of the genus candida. The 
frequency of revealing of candidiasis remains one of the highest, taking into consideration 
the irrational use of antimicrobial preparations, including antibiotics. however, today in 
ukraine there are no allergen diagnostic tests issued to identify patients with a concealed 
form of candidiasis, who need antifungal therapy. according to domestic and foreign litera-
ture there are several ways to get the allergens of fungi of the genus candida: usage of whole 
cells of a fungus, and with those young cultures, as the most specific cells, cells inactivated 
by heating and 0.2 % formalin, usage of ultrasound and receiving allergen test by hydrolysis 
of fungal biomass.

at the department of microbiology, virology and immunology of nFu there was 
developed a new solution of allergen for immunodiagnostics of candida infection on the 
basis of the biomass of the fungus candida albicans of the strain ccM 885-653 by method 
of using physical and chemical factors. ready solution of allergen contains in its composi-
tion polysaccharides and proteins of the fungus candida albicans with the concentration of 
5 mg / ml protein, phosphate buffer solution ph 7,2 ± 0,2 and the preservative phenol in 
concentration of 0.2 %. by making the intradermal tests with investigated allergen before the 
contamination of guinea pigs by c. albicans the results were negative, but after reproducing 
the model of generalized candidiasis after 24-48 hours the positive result was revealed in 
20% of animals in the form of erythema sized18-22 mm and papule sized 5-10 mm, persist-
ing for 24-48 hours.

Thus, the investigated solution of allergen of the fungus c. albicans reveals specific 
activity.



25

Вопросы. Ответы.  Гипотезы: наука XXI век
ПоД- СекЦиЯ 10. Микробиология.

Pokryshko o.V.
MD, phD, ass. prof. of Microbiology, Virology and immunology Department, 

i.ya. horbachevsky ternopil State Medical university
Shkilna M.I.

MD, phD, ass. of Department of infectious Diseases with Epidemiology, i.ya. 
horbachevsky ternopil State Medical university

Dermatology and Venerology
Chimaobi Egbete

6th course student of medical faculty, i.ya. horbachevsky ternopil State Medical 
university

dySBIoSIS oF lArgE IntEStInAl trACt In PAtIEntS  
wIth gIArdIASIS And urtICArIA or AtoPIC dErMAtItIS

Introduction. Giardiasis is an intestinal infection with symptoms that include 
mainly diarrhea, abdominal cramps, bloating and loss of appetite. Giardia lamblia causes 
morphological changes to the microvilli of the intestines, apoptosis of epithelial cells of the 
intestines and also reduces the expression of striated border microvilli of the small intestine 
[1]. These pathogenetic processes can give rise to dysbiosis. allergic phenomena such as 
atopic dermatitis, urticaria can be associated with Giardia lamblia infection [2; 3].

Aim. The objective was to determine the development of dysbiosis in patients with 
urticaria or atopic dermatitis accompanied lamblia invasion.

Materials and Methods. The diagnosis of giardiasis verified by icD-10 diagnostic 
program according to the «protocol of care of giardiasis patients» approved by health Min-
istry of ukraine on 03.07.06 for no. 434. colon microflora was investigated in accordance 
with the guidelines of «Microbiological diagnosis of dysbacteriosis» [4; 5]. Microorganisms 
were identified according to bergey’s classification.

results. we examined 50 patients with Giardia lamblia infection and urticaria or 
atopic dermatitis. Giardia cysts were found in the feces in 100 % of cases. 1254 strain of 
aerobic and facultative anaerobic microorganisms of 13 species that formed colon micro-
flora were isolated. Subcompensated or decompensated dysbiosis of intestinal tract was di-
agnosed in all patients. The most of patients (88,3%) had got dysbiosis iii severity.

almost all the patients, compared with normal, had decreased concentration 
of bifidobacteria (105 cFu/g of feces) and lactobacilli (103 cFu/g). The majority of pa-
tients had reduced content of E. coli, and in 24,4 % of cases, haemolytic strain of E. coli 
were isolated. in half of the patients, the lactosenegative enterobacteria were isolated 
from the feces in higher concentration than normal. Frequency of isolation of condi-
tionally pathogenic microorganisms particularly Staphylococcus spp, Streptococus spp, 
bacillus spp., also exceeded the maximum permissible value. Moreover, 40,2 % of op-
portunistic pathogens that possessed hemolytic properties and identified in the titre 
was above normal (105-106 cFu /g). in 26,5 % of cases an increased amount of candida 
spp. strains (107 cFu /g).

Conclusion. The results showed that the presence of Giardia can be an indicator 
of intestinal dysbiosis. in the treatment of patients with allergic atopic dermatitis, urticaria 
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and giardiasis, it is necessary to consider the presence of these manifestations of intestinal 
dysbiosis.

1. р.а. Файзуллина лямблиоз у детей: современные подходы к диагностике и ле-
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5. bergey’s Manual of Determinative bacteriology. 9th Edition. / Edited by John G. holt. 
-1994. – williams & wilkins, baltimore/ – Vol. 2
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вінницький національний аграрний університет, україна

вПлив ФерМентноГо ПреПататУ «Проторизин» 
на МорФоМетричні ПоКазниКи яЄЦь ПереПілоК  

яПонСьКої ПороДи

в ході досліджень встановлено, що маса яєць у перепілок, що споживали 
найвищу дозу ферменту, переважала контрольних аналогів на 6,5% при найвищому 
показникові несучості. одночасно з цим маса жовтка підвищилась на 14,7%. Абсолютна 
маса шкаралупи знизилась на 2,6% в порівнянні з 1-ю контрольною групою.

Ключові слова/Keywords: перепілки японської породи/Japanese Quails 
(cortunix cortunix Japonica), фермент/enzyme, яйця/eggs, морфологічний аналіз /
morphological analysis,

негативний вплив антипоживних чинників, що погіршують засвоєння 
поживних речовин, можна нівелювати шляхом використання відповідних ферментних 
комплексів. Це ефективний інструмент для стратегічного управління ризиками у 
годівлі, що дозволяє визначити ціну на кормову сировину та дозволяє виробникам 
комбікормів використовувати дешевші джерела енергії без втрат продуктивності 
сільськогосподарської птиці [1].

у більшості комерційних раціонів використовують так звані кормові або екзогенні 
ферменти із своїми матричними значеннями. Ці матричні значення базуються на дослідах, 
пов’язаних із засвоюваністю поживних речовин й енергії за рахунок підвищення гідролізу 
полісахаридів, що містять у своїй структурі білки, крохмаль та ін. [2, 6].

некрохмалисті полісахариди виявляють антипоживні властивості лише
*науковий керівник – кандидат с.-г. наук, доцент огороднічук Г. М. у вигляді 

полімерних молекул.
Гідролізовані (розщеплені) на невеликі фрагменти за допомогою ферментів, 

вони втрачають антипоживні властивості, а мономери, із яких вони побудовані, за-
своюються та використовуються організмом тварин та птиці, опосередковано впли-
ваючи на підвищення кількості та якості продукції [7].

Тому метою наших досліджень було вивчити вплив ферментного препарату 
на морфометричні показники яєць перепілок японської породи.

Методика досліджень. дослід проводили в умовах науково-дослідного госпо-
дарства «агрономічне» вінницького національного аграрного університету. для цього 
було відібрано 200 перепілок віком 45 діб, з яких за принципом аналогів було сформова-
но 4 групи, по 50 голів у кожній. основний період експерименту тривав 180 діб [3].

Годували перепілок повнораціонним комбікормом (основний раціон) з дода-
ванням ферментного препарату у таких кількостях: 2-га група – 150 г/т корму, 3-тя – 
200 г/т, 4-та – 250 г/т (табл. 1.).
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в період піку несучості з кожної групи перепілок було відібрано по 15 яєць 
для проведення морфологічного аналізу та визначення параметрів форми і роз-
мірів [4].

Статистичну обробку цифрового матеріалу було проведено на ПЕоМ за ме-
тодом М. о. Плохінського [5].

результати досліджень. абсолютна середня маса яєць була вищою на 3,5% у 
перепілок 2-ї дослідної групи, тоді як у птиці 3-ї групи цей показник перебував прак-
тично на рівні контролю. Маса яєць перепелів 4-ї дослідної групи переважала контр-
ольні аналоги на 6,5%, проте вірогідної різниці виявлено не було (табл. 2.)

Маса білка у перепілок 2-ї та 4-ї груп збільшилась на 3,6% та 3,8%, відповідно, 
проте у птиці 3-ї групи цей показник був меншим за контрольні аналоги на 4,3%.

встановлено, що маса жовтка підвищилась у перепелів 2-ї групи на 7,9%, 3-ї – 
на 10,3% та 4-ї – на 14,7% (р<0,05)..

разом з тим, абсолютна маса шкаралупи у 2-й, 3-й та 4-й дослідних групах 
знизилась на 5,8%, 11,7% (р<0,01) та 2,6% відповідно, в порівнянні з 1-ю контрольною 
групою.

досліджено, що відносна маса білка знаходилась приблизно на однаковому 
рівні у птиці 1-ї та 2-ї груп, тоді як у перепілок 3-ї та 4-ї груп вона була на 3,9% та 2,5% 
відповідно, менша за показники контрольної групи.

відносна маса жовтка переважала контрольні аналоги у всіх дослідних гру-
пах; у 2-й на 3,7%, у 3-й – на 10,5% (р<0,05), у 4-й – на 7,3%.

встановлено, що відносна маса шкаралупи мала достовірну тенденцію до 
зниження у всіх дослідних групах. Так у перепілок 2-ї групи цей показник знизився 
на 9,1% (р<0,05), 3-ї – на 11,1% (р<0,01), 4-ї – на 8,5% (р<0,05) в порівнянні з показни-
ками 1-ї контрольної групи.

відношення маси жовтка до маси білка у перепелів 2-ї та 1-ї груп було при-
близно на однаковому рівні, тоді як у 3-ї та 4-ї дослідних груп воно збільшилось від-
повідно на 13,2% та 8,8%.

Показники великого діаметру яєць збільшились у всіх дослідних групах, у 
2-й на 2,9%, 3-й – на 2,6%, 4-й – на 5,4% (р<0,01) порівняно з показниками контролю. 
Малий діаметр у 2-й та 3-й групах мав практично ті ж значення, що й контрольна 
група, проте у птиці 4-ї групи він переважав контрольні показники на 2,4%.

Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду

Групи
Кількість 
тварин
у групі, гол.

Тривалість досліджень, діб Особливості годівлі

зрівняльний
період

основний
період

зрівняльний
період

основний
період

1-контрольна 50 7 180 ОР ОР

2-дослідна 50 7 180 ОР
ОР+Проторизин у 
дозі 150 г/т корму

3-дослідна 50 7 180 ОР
ОР+Проторизин у 
дозі 200 г/т корму

4-дослідна 50 7 180 ОР
ОР+Проторизин у 
дозі 250 г/т корму
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Індекс форми у всіх дослідних групах знизився. Так, у 2-й дослідний групі він 
зменшився на 2,5%, 3-й – на 2,8% та 4-й – на 3,0% (р<0,05).

досліджено, що висота щільного шару білка у всіх дослідних групах була 
меншою за контрольні показники. Так у тварин 2-ї та 3-ї груп на 23,9% (р<0,01), 4-ї 
групи – на 21,7% (р<0,01) (табл. 3).

Малий діаметр щільного шару білка у всіх дослідних групах мав тенденцію 
до зменшення, тоді як великий – до збільшення.

виявлено, що висота жовтка у контрольній та 3-й дослідній групі перебувала 
практично на однаковому рівні, тоді як в 2-й та 4-й групах вона знизилась на 2,8%.

Показник малого діаметру жовтка підвищився у всіх дослідних групах.
Так, в 2-й на 6,6% (р<0,01), 3-й – на 7,9% (р<0,001) та 4-й – на 11,7% (р<0,001) 

порівняно з 1-ю групою.
великий діаметр яєць зріс у 2-й дослідній групі на 5,7% (р<0,01), 3-й – на 6,2% 

(р<0,01), 4-й – на 10,6% (р<0,001).
діаметр повітряної камери достовірно зріс лише у птиці 3-ї групи, яка спо-

живала середню кількість ферментного препарату – на 10,8% (р<0,01).
Індекс жовтка у перепелів 2-ї дослідної групи зменшився на 8,0% (р<0,01), 

3-ї – на 6,0%, 4-ї – на 12,0% (р<0,001) порівняно з контролем.
Товщина шкаралупи у 2-й та 3-й групах зменшилась на 18,2% (р<0,01), у 4-й – 

на 13,6%.
висновки: 1. Маса яєць у перепілок 4-ї дослідної групи переважала контр-

ольних аналогів на 6,5% при найвищому показнику несучості. 2. Маса жовтка під-
вищилась у перепелів 2-ї групи на 7,9%, 3-ї – на 10,3% та 4-ї – на 14,7% (р<0,05) по-
рівняно з контрольними показниками. 3. абсолютна маса шкаралупи у 2-й, 3-й та 4-й 

Таблиця 2 
Морфологічні показники якості яєць перепілок-несучок, (M±m, n=15)

Показник
Групи

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 4-дослідна

Абсолютна 
маса, г

яйця 10,80±0,32 11,18±0,21 10,75±0,23 11,50±0,20

білка 5,57±0,22 5,77±0,16 5,33±0,18 5,78±0,14

жовтка 3,68±0,15 3,97±0,12 4,06±0,12  4,22±0,15*

шкаралупи 1,54±0,07 1,45±0,03  1,36±0,02** 1,50±0,03

Відносна 
маса, %

білка 51,53±1,20 51,54±0,90 49,52±1,09 50,25±0,89

жовтка 34,19±1,18 35,47±0,85  37,78±0,96* 36,69±1,04

шкаралупи 14,28±0,43  12,98±0,32*  12,70±0,30**  13,06±0,26*

Відношення маси жовтка 
до білка

0,68±0,04 0,69±0,03 0,77±0,04 0,74±0,03

Діаметр 
яйця, см

великий 3,12±0,04 3,21±0,03 3,20±0,02  3,29±0,03**

малий 2,52±0,03 2,53±0,01 2,52±0,03 2,58±0,01

Індекс форми 81,04±0,74 79,01±0,84 78,76±0,89  78,60±0,78*

Співвідношення діаметрів 1,24±0,01 1,27±0,01*  1,27±0,01*  1,27±0,01*
Примітка: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001.
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дослідних групах знизилась на 5,8%, 11,7% (р<0,05) та 2,6% відповідно, в порівнянні 
з 1-ю контрольною групою.
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Таблиця 3 
Форма та розміри яєць перепілок-несучок, (M±m, n=15)

Показник
Групи

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 4-дослідна

Щільний 
шар білка

висота, см 0,46±0,03  0,35±0,02**  0,35±0,01**  0,36±0,02**

малий діаметр, см 3,11±0,04 3,04±0,05 3,03±0,05 3,10±0,05

великий діаметр,см 3,89±0,11 4,14±0,10 4,17±0,09 4,14±0,11

Індекс білка 0,13±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01

Жовток

висота, см 1,09±0,03 1,06±0,02 1,10±0,04 1,06±0,02

малий діаметр, см 2,13±0,04  2,27±0,03** 2,30±0,02*** 2,38±0,03***

великий діаметр, см 2,27±0,04  2,40±0,02** 2,41±0,03** 2,51±0,03***

Індекс жовтка 0,50±0,01  0,46±0,01** 0,47±0,02 0,44±0,01***

Діаметр повітряної камери, мм 1,20±0,04 1,21±0,04 1,33±0,02** 1,24±0,03

Висота повітряної
камери, мм

0,28±0,01 0,27±0,02 0,30±0,02 0,28±0,01

Товщина шкаралупи, мм 0,22±0,01  0,18±0,01**  0,18±0,01** 0,19±0,01*
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Аннотация: в статье даны основные характеристики ресурсной базы разви-
тия АПк горных районов чечни, рассмотрены некоторые проблемы финансирования 
и развития АПк чеченской республики. Даны рекомендации по развитию отраслей 
АПк.

Ключевые слова: степные пастбища, стойла, агрохолдинг, пищевая 
промышленность, животноводство, лизинг, регулирование, кооперация, рыночные 
механизмы.
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в горных районах чечни, возникла острая необходимость создания условий 
для жизнеобеспечения проживающего населения, доведя их до уровня остальных ра-
йонов. для этих целей требуются значительные средства, так как предстоят работы по 
строительству дорог, линий электропередач и связи, подстанций, жилых домов, школ, 
медпунктов и других объектов социальной и производственной инфраструктуры. в бли-
жайшей перспективе трудно рассчитывать на рост производства без альтернативных 
рыночных механизмов финансирования, которые нужно искать в инвестировании 
восстанавливаемых и вновь создаваемых высокоэффективных предприятиях, инвес-
торами которых стали бы частные лица и организации. исходя из особенностей ис-
торически сложившегося землепользования горных районов чеченской республики, 
представляется целесообразным передача пастбищных и луговых угодий в коллектив-
ную собственность сельским общинам с последующей передачей в лизинг отдельным 
селянам земли и скота с возможностью их выкупа через десять лет. рассматривая 
депрессивное состояние сельского хозяйства в горных районах, важно понимать, что 
сельскохозяйственный сектор экономики – это очень важная сфера жизни для че-
ченского общества, которая решает целый ряд государственно-важных задач: обес-
печение социального контроля над территорией, вопросы сохранения национальных 
традиций, уклада жизни горцев. республиканским органам власти и муниципальным 
органам местного самоуправления с участием как частных, так и государственных 
инвесторов необходимо провести широкомасштабную просветительскую работу для 
ознакомления собственников земли о возможностях привлечения заемных средств 
на основе земельно-ипотечных кредитов. Эта работа будет содействовать созданию 
условий рынка ценных ипотечных бумаг и развитию сельской кредитной коопера-
ции, что очень выгодно для сельского производителя. как показал опыт последних 
лет, для решения многих проблем работников села, имеется довольно эффективный 
путь – образование сельских потребительских кооперативов. кроме того, сельские 
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потребительские кооперативы могут быть смешанного типа, то есть заниматься не-
сколькими видами деятельности. Серьезнейшая задача, которая сегодня является ин-
дикатором одной из главных проблем в сельском хозяйстве республики – это очень 
низкие доходы сельских тружеников и неспособность работодателей выплачивать 
достойную заработную плату, особенно в сельскохозяйственных организациях. 
С точки зрения товарных отношений, вероятно необходимо создание в республике 
вновь нарождающихся крупных предприятий, способных работать не только на рынке 
республики – это агрохолдинги, которые интегрированы вертикально, где в одних 
руках сосредоточены и управление собственностью, и земля, и перерабатывающие 
предприятия, и даже торговое звено. Тогда здесь будут быстрее происходить и 
инновационные процессы, и внедрение передовых технологий, и оптимизация затрат 
на управление, и заработная плата по всему уровню предприятия будет совершенно 
другая. на сегодняшний день надо понимать, что личные подворья и крестьянско-
фермерские хозяйства пока будут доминировать на локальных рынках, на уровне 
муниципальных и районных образований, когда требуется поставка свежей, каче-
ственной, натуральной продукции. Создавая общую систему развитого сельского 
хозяйства в республике, проводя линию на вертикальную интеграцию (крупные 
хозяйства) и горизонтальную интеграцию, которую можно отнести к кооперации, 
необходимо чтобы каждый представитель предпринимательской деятельности (ми-
кро бизнес, малый бизнес и крупные компании) дополняли друг друга. Между тем, 
решение многих проектов для внедрения новых технологий для подъёма и развития 
сельского хозяйства невозможно без нового корпуса менеджеров, новых молодых 
специалистов. Значительные изменения, которые должны произойти в ближайшие 
5 лет в сельскохозяйственном секторе экономики чеченской республики, повлекут за 
собой необходимость найма и подготовки большого количества специалистов. Сле-
дует отметить, что потребности республики во многих специалистах могут удовлет-
ворить собственные средние и высшие учебные заведения. однако с пересмотром 
приоритетов в экономическом развитии чеченской республики возможны варианты 
целевого обучения в учебных заведениях соседних регионах [1,2].

остается актуальной проблема дальнейшего развития пищевой 
промышленности – самого простого способа наполнения доходной части республи-
канского бюджета. Поэтому на данной стадии развития рыночных отношений, при-
оритетность её развития не вызывает сомнения. Малые предприятия (модульные) 
могут быть сооружены в достаточно короткие сроки и с наименьшими затратами. 
капитальными могут быть только те заводы, которые по технологическим особен-
ностям должны иметь капитальные строения (сахарный завод, предприятия ви-
ноделия). интенсификация, как процесс дополнительного получения сельскохо-
зяйственной продукции, возможен только, если для этого имеются предпосылки в 
виде инвестиционного потенциала, соответствующих кадров и создания производ-
ственной цепочки с высокой рентабельностью не менее 50%. кроме того, надо ис-
ходить из того, что участвовать в восстановлении и развитии аграрного комплекса 
республики реально будут в основном только её граждане. а в условиях большого 
количества безработного населения, эти трудовые ресурсы следует отнести к одному 
из потенциальных факторов развития экономики республики. Занятость населения 
должна стать потенциалом не только экономического роста, но социальной и поли-
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тической стабилизацией общества. в настоящее время, подавляющее большинство 
населения, особенно сельских районов, прекрасно понимают цели и задачи этого на-
ционального проекта. ряд восстанавливаемых предприятий остро ощущают нехват-
ку квалифицированных кадров, профессионалов, особенно для наладки механиз-
мов в животноводческих комплексах. Предоставление кредитов для покупки жилья 
молодым специалистам (или их семьям) может решить не только эту проблему, но 
и выровнять условия труда и жизни городского и сельского населения, преодолеть 
различия между ними [3].

Складываеются позитивные сдвиги в результативности развития фермер-
ства и животноводства чечни за 2013 год., в субсидировании государством развития 
аПк. в 2013 году чеченской республике из федерального бюджета перечислены суб-
сидии на поддержку начинающих фермеров в размере 195,96 млн рублей, субсидии на 
развитие семейных животноводческих ферм – 52,07 млн рублей. из бюджета респу-
блики направлены средства на поддержку начинающих фермеров в размере 47,25 млн 
рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 28,42 млн рублей.

в 2013 году грантовую поддержку получили 243 хозяйства начинающих фер-
меров (по соглашению необходимо было оказать поддержку 195 начинающим фер-
мерам), индикатор результативности – 124,6%. в республике в 2013 году грантовую 
поддержку на развитие семейных животноводческих ферм получили 10 хозяйств, 
индикатор результативности – 125,0%. в 2014 году отобрана для предоставления суб-
сидий из федерального бюджета на софинансирование указанных мероприятий ре-
гиональная программа, содержащая мероприятия по поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных животноводческих ферм. объем федеральных средств на 
реализацию мероприятий целевой программы по поддержке начинающих фермеров 
составит 104 000 тыс. рублей, по развитию семейных животноводческих ферм – 25 
066 тыс. рублей. в чеченской республике начаты конкурсные мероприятия по отбору 
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, предвари-
тельная дата определения победителей конкурса – июль 2014 года. в валовом произ-
водстве продукции сельского хозяйства удельный вес продукции животноводства – 
74%. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2014 года во всех категориях 
хозяйств – 236,7 тыс. голов (106,0% к уровню соответствующего периода 2013 года), 
в том числе коров – 111,6 тыс. голов (102,7%). Поголовье овец и коз – 217,3 тыс. голов 
(103,5%), птицы – 1 012,8 тыс. голов (106,1%). За 2013 год поголовье крупного рогатого 
скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях составило 7,4 тыс. 
голов (105,3% к уровню 2012 года), в том числе: коров мясного направления – 0,86 тыс. 
голов (115,6%). чеченской республике из федерального бюджета перечислены субси-
дии на развитие семейных животноводческих ферм в размере 52,07 млн рублей. из 
бюджета республики направлены средства на развитие семейных животноводческих 
ферм в размере 28,42 млн рублей.

основой современных и перспективных сдвигов в социально-экономическом 
развитии чеченской республики могут стать процессы не только вовлечения старых, 
но создания новых производственных мощностей. Поэтому средства, направляемые 
сегодня в агропромышленный комплекс, дают возможность сохранять стабильность 
в регионе за счет растущей занятости населения на подсобных и личных хозяйствах. 
а привлечение значительной части безработного трудоспособного населения в отрас-
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ли сельского хозяйства и пищевой промышленности значительно пополнять доход-
ную часть республиканского бюджета. Поэтому содействие Правительства республи-
ки в реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов в приоритетные 
отрасли аПк существенно повысит инвестиционный потенциал региона.
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Гуманістичний зміст журналістики знайшов своє відображення у 
працях російських журналістикознавців Є.П. Прохорова, Т.М. артишевської, а. 
л. дмитровського, С. Г. корконосенка, о. Є. Проніної, М. в. Симкачової, о. о. 
Тертичного, о. в. Фролової та ін.

Гуманізм у журналістиці плідно досліджували також українські 
журналістикознавці а.З. Москаленко, І. л. Михайлин, в. І. Шкляр, М. Г. Житарюк, о. 
д. кузнецова, Ю. М. бережко-камінська, л. Г. Пономаренко та інші вчені.

За слушним зауваженням л. Г. Пономаренко, гуманізм як загальне поняття 
визначається «з філософського, соціального, морально-етичного, правового й навіть 
естетичного погляду» [14, с. 91]. І як зазначає c. Г. корконосенко, «усі ці аспекти зли-
ваються в трактуванні гуманізму в журналістиці» [8, с. 274].

М. д. Попович під філософським антропоцентризмом розуміє «філософське 
вчення, згідно з яким людина є центром всесвіту і метою всіх подій, що відбуваються 
у світі» [15, с. 250]. адже лише людині відкривається те, що ми називаємо буттям, 
лише в її розумі висвітлюється та вибудовується те, що ми називаємо світовим уні-
версумом: «…із чим би ми не мали справи: із природою, творчістю, наукою, пізнан-
ням – ми завжди, так чи інакше, маємо справу з людиною в тому сенсі, що реально ми 
можемо вести розмову про будь-що лише тоді, коли воно ввійшло в контакт з нами, із 
нашим сприйняттям, – відмічає відомий філософ в. л. Петрушенко. – людина своєю 
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активністю, пізнанням та мисленням створює універсум, в якому живе і про який 
знає, бо ми не знаємо, що є світ сам по собі; ми знаємо той світ, який нам відкрився 
через нашу діяльність, працю, пізнання, експерименти, фантазію і т. ін.» [13, с. 5].

Саме такий філософський погляд на людину важливий для журналістики. 
бо щоб не висвітлювали засоби масової комунікації, навіть якщо в цих матеріалах 
безпосередньо відсутня людина, все це має сенс лише з погляду людини, її інтересів і 
потреб, її розуміння й сприйняття. навколишній світ знаходить вихід у журналісти-
ку тільки у людському просторі. образно кажучи, журналістика – це відображення, 
заломлення навколишнього світу у самій людині.

але, як визначають суспільствознавці, в наш час і в журналістиці, і в суспіль-
ному житті втрачаються гуманістичні орієнтири. Цивілізація, яка вступає в інформа-
ційну добу, перебуває в духовній кризі. де ж вихід?

Є. П. Прохоров вважає, що ми живемо в умовах політичного і ідеологічного 
плюралізму, де «кожна соціальна концепція (лібералізм чи комунізм, християнство чи 
мусульманство, неоконсерватизм чи соціал-демократизм і тому подібне) виражає позиції 
й вимоги певної частини суспільства, тому й не може претендувати на представництво 
інтересів усього суспільства». але ж має бути те, що об’єднує. Це ідея гуманізму Сьогодні 
прийшов час «послідовно й системно перейти на позиції гуманізму всім соціальним си-
лам, зробити гуманізм головним і визначальним орієнтиром усього соціального мислен-
ня і соціальної практики, в тому числі й журналістської діяльності» [17, с. 6-9].

людина – предмет журналістики. ніхто проти цього не заперечує. особливо, 
якщо зважити на ідею гуманізації сучасного суспільства. але, на диво, комплексно ця 
проблема в журналістикознавстві не розроблена. Як правильно помітив Є. П. Прохо-
ров, мова частіше йде про ритуальний, а не актуальний смисл цього поняття [17, с. 5]. 
Як показує аналіз наукових праць, вчені висвітлюють лише деякі аспекти гуманістич-
ного змісту журналістики. Фундаментальної праці з цього питання в журналістикоз-
навстві ще немає. Першим на пострадянському просторі про гуманістичні орієнтири 
сучасної журналістики заговорив Є. П. Прохоров. Гуманізм і демократизм – тільки 
такими можуть бути ідейні стовпи інформаційної політики ЗМІ, наполягав вчений 
ще в 90-і роки минулого століття.

але, на жаль, гуманізм, на думку Є.П. Прохорова, «у кращому випадку висту-
пає як один із багатьох принципів, і тому він часто «втрачається» в ряду інших». він 
розглядається як одна із складових журналістської творчості, але не як її фундамент 
[17, с. 4, 12-13]. «І хоча ЗМІ в силу зростання ролі інформації стають все більш важли-
вим і потенційно ефективним засобом гуманізації, роль цю вони виконують частково 
й явно недостатньо», – нарікає вчений [17, с. 20].

Як принцип журналістської діяльності гуманізм виділяють практично всі дослідни-
ки теорії журналістики. на погляд л. Г. Пономаренко, для сьогоднішньої журналістики ідеї 
гуманізму мають стати міцним фундаментом, первинною базою. Гуманістичній експертизі 
журналіст має піддавати все, із чим він має справу в своїй діяльності [14, с. 93].

С. Г. корконосенко вважає за потрібне розглядати журналістську діяльність 
як «служіння людині і навіть обслуговування її» [8, с. 275].

на думку І. л. Михайлина, «журналістика завжди залишиться людинознав-
ством (виділено автором статті) і суспільствознавством, адже для людини нічого 
немає цікавішого в світі, як сама людина» [12, с. 140].
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І. л. Михайлин називає гуманізм універсальною засадою журналістики й 

розглядає його як «синтез вимог до журналістської діяльності» [11, с. 127-128].
в. І. Шкляр вважає принцип гуманізму родовим, інтегральним вираженням 

усіх принципів журналістики [3, с. 120]. «Гуманістично орієнтована журналістська 
діяльність – ефективний інструмент формування масової свідомості в XXi столітті, 
побудови постіндустріальної інформаційної цивілізації, основаної на гармонії 
людини, Суспільства і природного Середовища», – зазначає М. Г. Житарюк [7, с. 51].

а. в. дрожжин покладає великі надії на гуманістичні тенденції «нової 
журналістики», у яких він вбачає «довгоочікувану можливість викоренити 
непродуктивні стосунки, існуючі між громадянами й ЗМІ» [5, с. 26].

на засадах екзистенціалізму тлумачить принцип гуманізму в журналістиці 
о. Є. Проніна. на її думку, «у гуманістичній парадигмі мислення особа з’являється як 
щось самодостатнє, здатне до подолання будь-яких проблем на основі власних сил і 
можливостей. Завадити може тільки інформаційний тиск або маніпуляція. ось чому 
спілкування має стати індирективним, без якого-небудь навіювання, переконання 
або спокуси. ніякого натиску ззовні. Тільки перегортання ракурсів об’єкту. Тільки 
варіювання точок зору. І тільки для виявлення сенсу подій, які по-своєму розумі-
тиме кожний реципієнт. кредо гуманістичної комунікації прозвучало б приблизно 
так: «нам понад усе важливі самі люди, і ми готові надати всю інформацію, щоб вони 
могли зробити вибір, виходячи зі своїх екзистенціальних потреб» [16, с. 203].

«людина й в журналістиці має стати мірою всіх речей», – так стверджує, пе-
рефразовуючи відомі слова, а. л. дмитровський. відмовляючись від особистості як 
базової категорії для побудови метатеорії журналістики, заявляє вчений, ми знову й 
знову потраплятимемо в інтелектуальну безвихідь. особистість, вважає а. л. дми-
тровський, – це ключ до побудови метатеорії журналістики, «адже остання – діяль-
ність людей, для людей і через людей». а без урахування власне «людського компо-
ненту» чи можна розраховувати на успіх в розумінні соціальних явищ, у тому числі й 
феномену журналістики? [4, с. 333].

досліджуючи проблему особистості журналіста та духовного компоненту у 
його діяльності, о. в. Флорова наголошує, що «найважливішим принципом нового 
підходу має бути розуміння гуманістичного, духовного, морального виправдання 
діяльності ЗМІ» [19, с. 3]. на її думку, «поле» професійної діяльності журналіста – 
людина, люди, їхні серця, розум, настрої, долі у всіх формах їх прояву: інтелектуаль-
ній, емоційній, духовній» [19, с. 5]. розглядаючи питання про підготовку студентів-
журналістів до професійної діяльності, Т. М. артишевська визначає особливий спосіб 
мислення, заснований на визнанні за людиною бути точкою відліку всього (людина 
в центрі всесвіту). Цей тип мислення, зауважує вона, є інструментом у написанні 
журналістських текстів [1, с. 8].

на необхідності гуманістичної спрямованості діяльності журналістів наго-
лошує й М. в. Симкачова, але вона на основі власних досліджень доводить, що це ще 
не стало стрижнем професіоналізму працівників ЗМІ [18, с. 13-18].

о. д. кузнецова визначає людину специфічним суб’єктом і об’єктом журна-
лістської праці. у своїй дисертації вона розкриває актуальність гуманізму як осно-
вного критерію журналістської етики і моралі. Гуманізм, вважає о. д. кузнецова, ви-
конує інтегруючу роль у журналістиці, є стрижневим орієнтиром для журналістів. 
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Гуманістично спрямована журналістика комплексно впливає на розум, почуття ре-
ципієнта, формує філософський світогляд, політичні погляди, моральні норми, пере-
дає наукові знання, дарує естетичну насолоду, розширює життєвий досвід особи, бо 
дає змогу людині виробити власні установки й ціннісні орієнтири [10, с. 16-17].

але ж на практиці ситуація щодо гуманістичного змісту журналістики не 
така й однозначна. Як зауважив Є. П. Прохоров, з’явився навіть своєрідний оксю-
морон «нелюдський гуманізм», антигуманізм у журналістиці виправдовується сво-
бодою творчості [17, с. 4]. на негативні тенденції в розвитку сучасної друкованої та 
електронної преси вказує й л. Я. дятченко: деякі засоби масової інформації, що пере-
творилися в умовах ринку в комерційні підприємства, в гонитві за прибутком ста-
ють трансляторами убогої й спотвореної інформації, розсадниками бездуховності та 
аморалізму, суто споживчих або девіантних моделей особистісної і громадської пове-
дінки – аж до культивування соціальної деструктивності й самогубних пристрастей. 
а все це може в перспективі відгукнутися «громадською деградацією і торжеством 
примітивізму – «нового середньовіччя», за виразом у. Еко», попереджає л. Я. дятчен-
ко [6, с. 11].

Те ж саме стверджує Ю. М. бережко-камінська: «Сучасна українська журна-
лістика здебільшого зводить сенс життя лише до матеріальної сфери». Тоді як історія 
показала, що в суспільстві споживачів, де духовні цінності неминуче витісняються 
на задній план, відбувається руйнування особистості людини, деградація науки, осві-
ти та культури. Тому сьогодні дуже зростають роль і відповідальність мас-медіа, які 
створюють духовну атмосферу в країні й визначають світоглядні позиції нації [2]. на 
процес дегуманізації сучасного інформаційного суспільства звертає увагу й л. Г. По-
номаренко [14, с. 91].

Сьогодні деякі засоби масової комунікації потурають потребам та інтересам 
пересічних споживачів інформації, від чого зростає їх «жовтизна». Журналістикоз-
навці при цьому порівнюють таку ситуацію з педагогікою: а чи буде гарним результат 
у вихованні, коли дорослий виконуватиме все, про що проситиме його дитина? а 
масовий споживач інформації в умовах ринкових відносин все більше нагадує розбе-
щеного підлітка з його потребами в інформації, «приправленої» сенсаційністю, скан-
далами, смертю, сексом, страхом, тобто побудованої за так званим журналістським 
«правилом п’яти С».

При таких підходах людина теж є предметом журналістики, але з позицій, 
далеких від гуманістичних. Тоді як по-справжньому обличчям до людини журналіс-
тика може бути лише з гуманістичного погляду. І це має стати аксіомою для всіх за-
собів масової комунікації.

учені-журналістикознавці трактують гуманізм або як просто принцип, або 
як родове, інтегральне вираження всіх принципів журналістики, або як її головний 
орієнтир, фундамент, первинну базу, основу, універсальну засаду, стрижень, осно-
вний критерій… але ніхто не говорить про гуманістичну модель журналістики. хоча, 
на наш погляд, така постановка питання заслуговує на увагу.

С.Г. корконосенко під моделями журналістики фактично розуміє історичні 
типи журналістики, хоча й розглядає їх як «певні конструкції», а не тільки «класифі-
кації на фоні історичних періодів, що змінюються» [8, с. 19-20].

Є.о. корнілов побудував класифікацію соціокультурних моделей журналіс-
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тики за різними чинниками: територією розповсюдження, каналами передачі, право-
вою санкціонованістю, політичною спрямованістю, якістю (глобальна – регіональна, 
друкована – аудіовізуальна, офіційна – неформальна, континентальна – острівна, 
якісна – бульварна, демократична – тоталітарна) [9].

З нашої точки зору, більш точне визначення моделі журналістики дав М. 
Г. Житарюк: це «не просто журналістика, не «місце її реалізації», не один із еле-
ментів, а основне поняття, що об’єднує і текст, і форму, і час, і реальність у щось 
суттєвіше з допомогою соціальних і культурних ідентифікаторів» [7, с. 23]. чи від-
повідає цим критеріям поняття «гуманістична модель журналістики»? на нашу 
думку, так. бо саме в такій моделі гуманізм інтегрує всі інші принципи журналіс-
тики, визначає її зміст і форму, предмет і об’єкт, відображає гуманістичні тенден-
ції сьогодення і духовні орієнтири людства. Гуманістична модель журналістики – 
це не тільки висвітлення у ЗМІ життя самої людини з гуманістичних позицій, це 
висвітлення будь-яких подій, явищ, процесів, ситуацій крізь призму гуманізму та 
інтересів людини.

але питання про гуманістичну модель журналістики потребує ще наукових 
досліджень.
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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)

CEChy PłCI JAKo głównEgo CZynnIKA nAPędowEgo w PolItyCE 
PErSonAlnEJ KrAJowyCh KAnAłów tElEwIZyJnyCh

Artykuł usystematyzowanie wiedzy w zakresie równości płci w prezenterów telewiz-
yjnych, przedstawia psychologiczne cechy, które są odporne na redaktorów ukończeniu w 
wyborze jazdy różnych programów tematycznych, przedstawia zasady, na czas wyjścia infor-
macyjnego produktu do odbiorców i wpływają na odbiorców jako kluczowe ogniwo w proce-
sie pracowników kanał polityka. Studiował płci irola liderów w ukraińskiej telewizji pokazuje 
szczegółowe warunki i edytor publiczności dotyczące prezenter na nadawanie różnych pro-
gramów tematycznych.

Słowa kluczowe/Keywords: komunikacja/communication, informacja/infor-
mation, komunikacja masowa/mass communication, płci/ gender, równość płci/gender 
equality, jakości psychologiczny/psychological quality, рrogram televizina/tV program, 
szczegóły/information product, przeglądarka/the viewer, edytor/editor.

Media profesjonalne i działać aktywnie rozwijany poprzez skoordynowany pracy 
ludzi na scenie i poza nią. Forma i sposób dostarczania informacji wiodącą gdy nadawanie 
jest produktem informacji konsument silniejszy wpływ, niż takiej pracy w wersji drukowa-
nej lub radiovyrobnytstvi. Zwracamy uwagę, że dotyczy tylko poszczególnych kanałów z 
wszystkich możliwych aspektów połączonych sygnałów wizualnych i dźwiękowych.

celem jest zbadanie cech związanych z płcią pracowników telewizji.
Znaczenie badania polega na tym , że nierówność płci nie powstać jedynie na pod-

stawie relacji rodzinnych, ale często objawia się w pracy. wyjątkiem jestpraca prezenterów 
telewizyjnych, w których nierówność płci związane z polityki personalnej, a stosunek liczby 
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pracowników różnej płci żyją.

naukową jestrealizacja usystematyzowanie wiedzy w zakresie równości płci w pra-
cy prezenterów telewizyjnych, przedstawia psychologiczne cechy, które utrudniają redakto-
rów ukończeniu w wyborze jazdy różnych programów tematycznych , przeglądać zasady dla 
informacji wyjściowej produktu rozrządu do widowni i wpływać na odbiorców jako kluczo-
wy związek, kanał polityka kadrowa. Сele:

1. Zbadaj płci i roli liderów w ukraińskiej telewizji;
2. wyświetla szczegółowe warunki i edytor publiczności dotyczące prezenter na 

nadawanie różnych programów tematycznych.
od narodzin telewizji i okres szybkiego rozwoju, że można zaobserwować trans-

formację produktów informacyjnychintegralną częścią życia odbiorców. Media produkty 
staly nevidyemnoyu część codziennego życia osoby bezumovno poyednuyutsya z jej innych 
pracach. «kombinacja wywiera wpływ na stopień uwagi i percepcji, która zależy również od 
charakterystyki psychologicznych osoby i właściwości produktu. Jednak ludzie są dostoso-
wać nie tylko do postrzegania mediów niektórych codziennych zadań, ale także w pewnym 
stopniu dostosować swoje działania, aby zapewnić możliwość podjęcia ważnych produktów 
medialnych» [6 , s. 13].

Szczególnie ten opis dotyczy telewizji i radia, za które ludzie muszą dostosować 
swój wolny czas, aby zaplanować przedstawiający ważne dla nich przenieść.

Zasady rekrutacji do hr na prezentera postu odegrał rolę, tak w ostatnich latach 
zaczęły dziennikarzy mówić o równości płci. V. kravets określa płeć jako «artykuły relacji 
wymiar społeczny, stereotypy płci ról panujących w społeczeństwie,wiele przejawów zacho-
wań kobiet i mężczyzn, system relacji między mężczyznami i kobietami, które nie są określo-
ne przez biologiczne należące do danej płci i społecznej, warunki ekonomiczne i polityczn» 
[5, s. 3]. każdy kraj ma swoje własne prawa, zwyczaje i stereotypy płci żeńskiej i męskiej 
populacji, przy wyborze swojego zawodu i własnych ograniczeń na prawa ról społecznych. 
ukraińskie społeczeństwo stara się przestrzegać zasad równości praw i obowiązków kobiet i 
mężczyzn, tak często się coś takiego jak równość płci, które jest «sprawiedliwy podział szans 
kobiet i edukacji kobiet , wypełnianiu ról rodzinnych i społecznych» [2, s. 303]. ostatnie 
badania pokazują, że mimo wysiłków rządu w społeczeństwie obywatelskim, kwestie płci są 
takie same i nasymultaniczne rozwiązany.

«tradycyjny podział pracy utracone okrucieństwo i regulacyjne, ról społecznych, w 
większości nie rozróżniają płci. oczywiście nadal istnieją zawody głównie męskie i żeńskie 
pozostają różnice męskich i żeńskich ról w rodzinie, itp. ale oni są coraz częściej postrze-
gane nie jako przejaw naturalnego porządku rzeczy, ale jako prosty fakt empiryczny lub w 
wyniku różnic indywidualnych, niekoniecznie «koniecznie związane z artykułu» [5, s. 13].

realizacja mężczyzny lub kobiety w społeczeństwie pewne prace mogą być klasyfi-
kowane jako podziałem płciowym pracy. odegrać ważną rolę w tym procesie, takie czynniki 
jak wskaźniki politycznych i gospodarczych, zmian technicznych i kulturowych w społeczeń-
stwie, co prowadzi do zróżnicowania, aw niektórych obszarach kasowanie granice dostępu 
do zawodu przedstawicieli różnych płci. pozostaje jednakfaktem, żekobieta jest więcej czasu 
w domu lub w społeczności bez żadnych kosztów. to co się dzieje w telewizji? tutaj znowu 
pełni ważną rolę w kobiecie bachennyasuspilstva ważnej roli macierzyństwa. «tak długo, 
harmonogram pracy, co jest typowe dla zawodu dziennikarskiego, ma znaczący wpływ na 
życie osobiste dziennikarzy. w takich warunkach trudno jest znaleźć czas dla rodziny i ro-
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dzicielstwa. Jak oczekiwać od dziennikarzy przede wszystkim rolę matki i gospodyni, że 
nie jest łatwo dostosować się do napiętego harmonogramu, który wymaga dziennikarstwo. 
kobiety są w obliczu wyboru: albo rodzina albo kariera» [8, s.190].

Do zbadania roli płci i prezenterów telewizyjnych, ważne jest, aby powiedzieć o 
działaniach organizacyjnych zwolnić produkt informacje na ekranie, podczas gdy mogą one 
działać. Jakakolwiek dyskryminacja płci mogą być związane z kierownictwa telewizji pragną 
osiągać zyski, ale nie jest to możliwe bez zaangażowania określonej grupy docelowej, która 
ma jego aktywność wybiera prezenterów. w tym przypadkuodbiorców tych programów po-
winny być wybierane w zależności od ich gospodarza percepcji i zrozumienia. «producenci 
produkty multimedialne nie tylko uczyć publiczność do pewnych sposobów postrzegania, 
ale również próbuje dowiedzieć się ich celowości, a zatem dostosować swoje produkty do 
niego. Show jest jednym z kluczowych aspektów, tak wiele kanałów do programów z serii 
pokaż obiad i rozrywkowych są adresowane głównie gospodynie domowe, a później – do 
studentów, którzy przybyli ze szkoły» [6, s. 14].

w książce «polityka humanitarna państwa ukraińskiego w okresie nowożytnym» 
opisuje główne aspekty ukraińskiej mentalności, ponieważ cechy ludzkiej komunikacji i ko-
rzystania z mediów.

«Jeśli wziąć prysznic, a potem o tym mówić ukrayinstskist problematyczne. wio-
dący kanał komercyjny «inter», «1 +1», «ictV», «nowy kanał», «Stb» w najlepszym czasie, 
wykazując szereg nie- ukraińsko-produkcyjną, filmy, spektakle, koncerty» [4, s. 339 ]. ko-
nieczne jest odrębne przeanalizowanie liderów oddział w treści i programów informacyj-
nych (news), skupiając naszą uwagę na drugi aspekt. Dlatego możemy powiedzieć, że tylko 
wyłącznie ukraińskie produkty – nowości redaktorzy starannie wybrać czas, umieszczając je 
w czasie ewentualnego oglądania publiczność wiadomości przed przeprowadzeniem szcze-
gółowych badań socjologicznych .

Media od dawnapotężną siłą do treści, wpływ na świadomość publiczną i liczby 
odbiorców. Mają one wpływ na różne metody są często nadużywane efekty specjalne, wy-
korzystując je, nawet w wiadomościach, co daje widzowi skupić się na meritum ogłoszenia 
informacyjnego. «pomimopozornie więcej niż wystarczającą liczbę czasopism, programów 
telewizyjnych, stacji radiowych działających w mediach ukrainy, świadomość społeczna na 
temat najważniejszych wydarzeń w naszym kraju wymaga znaczącej poprawy» – zauwa-
żyłprezes ukraińskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy parlamentarnych, M. orłowski [7 , s. 
88].

Jest to w dużej mierze wynikiem złej jakości lub umiejętności korzystania z me-
diów rozproszenie widza nie jestistotą przesłania, a obraz jest wyświetlany na ekranie. Dla 
głównego obrazu telewizyjnego i dbałością jazdy.

w rzeczywistościzasada adaptacji i pokazać nowości raz jest aktorstwo i nadawa-
nia im na kanale «Stb». ten show wiadomości przychodzi trzy razy dziennie, raz w celach 
handlowych: rano, wieczorem iw nocy. tV «Stb» w tygodniowej rankingu jestpierwszym 
miejscu przez dłuższy okres czasu. istotne dane opublikowane na korrespondent.net fir-
my Gfkukraine. równie ważne jestuznanie «windows-news» w 2011 roku, najlepszych 
informacji na temat programu konkursu «triumph». Zatem, odnosząc się do rankingu, 
asprawozdanie z odsetek należy przeanalizować, jakie kroki prezentację nowości, używając 
«Stb» utrzymać czołowe pozycje. pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy – to zdecydo-
wanie nierówność płci. Mianowicie-trzy prowadzące «windows-wieści»: Vita yevtushyna 
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włodzimierz wysocki i tatiana boiko. każdy z nich ma ustalonego harmonogramu uwal-
niania przekazywania informacji na powietrzu, że są dni, kiedy tylko kobiety wiadomości 
prezentery iw związku śledzić kierunek tekstu zmiany i intonacja jest niezwykle trudne. co 
więcej, praktyka ta jest obserwowana nie tylko w telewizji «Stb», ale z drugiej przestrzeni 
kanalahnashoho krajowym. w naszej opinii jest to poważny nedoopratsyuvannya z ich stro-
ny, ponieważ wystarczy tylko publiczność rozoseredzhuvaty jazdy i ważne jest obrót. alefakt 
pozostaje – «palma» zachował je w dłoniach. należy również zwrócić uwagę na dystrybucję 
telewizji do czasu wiodące i żyć.

«Głównym celem jest telewizor, aby przyciągnąć więcej liczby odwiedzających, a 
zatem, że wszelkie informacje powinny być przedstawione w taki sposób, żewidz «nie moż-
na umieścić» lub po prostu nie przełączony kanał. Dlatego sceniczna w tym sensie jest wy-
pełnienie informacji o nowych treści, które nie są bezpośrednio dorozumiany w rzeczywi-
stości, aby osiągnąć wzrost zainteresowaniawidza» [3, s. 78].

w sprawie wyboru jazdy na niektórych programach tematycznych są również ich 
wymagania. w ukraińskiej kanały rozrywkowe są często kobiety, ale w sprawach karnych 
lub sportowe – topraca głównie dla mężczyzn.

Jakoś media już nawet obejmujące informacje siłowników, czyli nowości, często 
wpływających na emocje, więc te efekty sąarsenał. każdy wykonawczy (gwałtowny) redaktor 
dobrze zaznajomieni z gustów i potrzeb słuchaczy, wykorzystując je w przyszłości. «analiza 
naukowców z university of Florida opracowaliśmy kilka takich systemów, w tym Między-
narodowego Systemu wizualnego oddziaływania na emocje i Międzynarodowego Systemu 
słuchowych wpływ na emocje. w odniesieniu do wizualnego oddziaływania grupy ame-
rykańskich naukowców (p. Lang, M. bradley) stwierdził, że przy użyciu dowolnego z tych 
obrazów wykorzystywanych w wiadomości, można uzyskać określony rezultat. Zatemruch 
czołgów, walki ludzi vyschyr psa lub wilka nie może wywoływać pozytywne emocje wśród 
publiczności. chociażobraz rodziny, dzieci wykorzystywane w reklamach, że odwołanie do 
nadziei» [9, s. 11] .

wzmacniając efekty i oczywiście wiodącymgłosem. Jak na ukrainie takie ba-
dania nie były wykonywane, więc prezentujemy wyniki amerykańskich Socjologicznych 
naukowców. «na nasze postrzeganie wpływa również płeć głośnika. większość słucha-
czy i widzów woli – czytnik, człowiek. Z punktu widzenia badaczy amerykańskich ra-
diowych i telewizyjnych, to dlatego, żeludzkie ucho bardziej podatne na średniej często-
tliwości dźwięków. w związku z tym ,korzystnie w pierwszej baryton (62 %), treść (31 
%), bas (7%). Męski głos, w opinii publiczności, to brzmi bardziej naturalnie, przekonu-
jące. Dlatego nie dziwi fakt, że 36 % z miejscu z widokiem na bay używać głosu kobiet 
spiker» [9, s. 11].

w związku z tym, możemy również podświetlić interesujący fakt, że program jaz-
dy z karnego zasada głos żeński wzmocni ludzie obawiają obecne na ekranie z wyjątkiem 
strasznych obrazów. ipubliczność nie zobaczyć, co ich przeraża i dlatego vtratytsya ilościo-
wo publiczności. należy zauważyć, że większość zawartości karnego i telewizja sportowa 
wygląda silną część naselennya.V funkcji audytoriyiye pod którym jest, aby zobaczyć, jak 
sobie przywódców wizualnie. Dlatego też, bardziej sportowe i kryminalne obszary uwagę 
są najbardziej męskie kandydaci – zwrócenie uwagi odpowiedniej grupy odbiorców. E. Fe-
doryshyn zauważa, że «kobiety pracują na materiały, aby zwiększyć płodność lub reformy 
w dziedzinie medycyny. ale większość dziennikarzy takie praktyki nie lubią. oni nie chcą 
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należeć do tej lub wpływ, że płeć ich aktywności zawodowej. tak, kobiety zapewniają pere-
vahuvypuskam wiadomości, gdzie jest wiodącym kobiety adwokat. producenci zdają sobie 
sprawę z konieczności zmian w telewizji. w przypadku braku kobiet w redakcji nie będzie 
reprezentowana przez lwią z oglądania publiczności, i to natychmiast negatywnie wpłynęło 
na zyski» [8, s. 190].

płeć jazda pozostajeczynnikiem decydującym w liście pokaż :widz. Starożytni rzy-
mianie krzyczeli «chleba i igrzysk!» ponieważ w tym czasie po prostu informując postrze-
gane jako niezbędne dla publiczności ciekawy, pełen historii i związku z tym, te same pre-
zenterzy językowe. «Stb» w tym zakresie, co prowadzi do wyraźnego ograniczenia i samo 
ukraińskiej wymowy i pisowni słów, które sprawia, że fakt informowanie słuchacza cieka-
wy, nietypowy. postępu w społeczeństwie i zmienia wymagania dotyczące jazdy jako ważny 
czynnik w przekazywaniu informacji.

«wzrównoważony i dostosowany do rytmu życia różnych grup słuchaczy w czasie 
nadawania niektórych typów programów koncentrują się na dogodny sposób dla widzów 
percepcji potrzebne również pewne zmiany w większości formatów. programy stają się ła-
twiejsze do odbioru w warunkach zakłóceń, presją czasu, zmęczenie i/lub nuda itp. Dlatego 
organizacje medialne, zwłaszcza prywatnych, dla którychwartość publiczności jest bezpo-
średnio związane z wielkością zysku zaczęła oferować mniej edukacji, szkolenia, a nawet 
programów informacyjnych i wprowadzić więcej rozrywki i rozrywkowych elementów w 
materiałach «poważnych» na podstawie gatunku» [1].

w związku z tym, pełnią swoje funkcje pracy anchorman, obiektywnych informa-
cji, zawsze groźbę utraty dochodów dla kanału. w takim przypadkuzmiana twarze jazdy, 
jak również wprowadzając nowe elementy intrygi, często ironiczny i dramatyczny ton w 
przemówieniu. «Zmieniły się, a takżestyl i ton tej wypowiedzi, co było – a przynajmniej tak 
się wydaje – rozkutishym, spontannishym i pryvatnishym. Zamiast monologu i dydaktycz-
ne kazania sposób wykłady i przemówienia, kto mówi aparat, musiał nauczyć się prostsze, 
umiarkowanie demokratyczne, pryvatnishu sposób rozmowy między głośnikiem a słucha-
czem» [6, s. 14]. takiwzrost rozrywki orientacji mediów zawęża ich rolę jako podstawy 
kształtowania poglądów oraz zmniejsza motywację do omówienia problemów społecznych. 
Ludzie nie są reinterpretacji informacje postrzegają go jako jedynego poprawnego i podda-
nej łatwiejszego wpływu odkrycia.

«wszelkie zmiany adaptacji produktów multimedialnych do tych potrzeb i życzeń 
większości potencjalnych odbiorców, ponieważ uzyskanie i utrzymanie jej uwagę przede 
wszystkim decyduje o jego wszystkim finansowe. Jeśli publiczne rozgłośnie próbuje nadal 
oferują produkty dla różnych grup odbiorców, media komercyjne są zorientowane bardziej 
na widza, a nawet średniej demograficznie określonej populacji» [6, s. 14].

tak więc założenia płci w zatrudnianiu specjalistów do kanału odgrywa ważną 
rolę. po pierwsze, ma wpływ na treść programów telewizyjnych nadawanych na żywo, 
więc warto podkreślić ważną tendencję: kobiety nie są polityczne, karne lub sportowe, ale 
nadal pozostaje na informacjach novyn. My również wykazały wpływ na kształtowanie 
publiczności prezenter określony sposób ze względu na pewne cechy fizjologiczne – głos, 
styl wypowiedzi i zachowań prowadzących żywo. wszystkie te argumenty wskazują, że 
równość kobiet i mężczyzn w działalności na ukrainie środkowej masowej następuje nie 
kanał tV opiera się głównie na ich decyzje na sondażach. przekazywanie to pole i środki 
masowego przekazu pozostają rentowne przy zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co pozwa-
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la nam na odróżnienie go jako głównej siły oddziaływania na polityki personalnej dowol-
nego kanału telewizyjnego.
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коммуникация является обязательным компонентом жизни любого чело-
века в социуме. на данном этапе информационного развития современного обще-
ства является актуальной проблема систематизации информации, другими словами, 
проблема оптимизации ее хранения и обработки. и для решения этой проблемы 
современные ученые очень серьезно исследуют структуру общения (диалога).

коммуникация (информационное взаимодействие любых двух и более сис-
тем типа: человек – человек, человек – любая искусственная информационная систе-
ма, диалог двух искусственных информационных систем и т. д.) представляется нам 
как последовательность пар действий: первое действие – это требование или просьба 
одного из участников коммуникации по отношению к другому превратить какой-
нибудь фрагмент бытия; второе действие – реакция на это требование или просьбу 
второго участника коммуникации, которому оно было адресовано. коммуникация 
двух или более информационных систем и представляет собой последовательность 
пар «требование изменить мир – реакция (выполнение или не выполнение) этого 
требования».

алан кей, основатель объективно-ориентированного программирова-
ния (ооП), считает: «вычисление осуществляются путем взаимодействия (обмена 
данными) между объектами, при котором один объект требует, чтобы другой объект 
выполнил некое действие. объекты взаимодействуют, посылая и получая сообще-
ния. Сообщение – это запрос на выполнение действия, дополненный набором аргу-
ментов, которые могут понадобиться при выполнении данного действия» [3, с. 34]

реклама и pr являются формами коммуникации. Слово «реклама» (лат. rec-
lamare – выкрикивать) в буквальном смысле означает мероприятия, имеющие целью 
создать широкую известность чему-либо, привлечь покупателей; распространение 
сведений о ком-то или о чем-то с целью создания популярности. известный марке-
толог Филипп котлер дает следующее определение рекламы: «реклама есть неличные 
формы коммуникации, осуществляемые посредством платных средств распростра-
нения информации, с четко указанным источником финансирования». относитель-
но же pr – существует множество совершенно разных определений этого понятия. 
одни из наиболее известных современных пиарщиков Т. хант и дж. Грюниген пишут: 
«большинство определений public relations – многие из них длинные и сложные – со-
держат два элемента: коммуникация и менеджмент. Мы определяем паблик рилейшнз 
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как управление коммуникацией между организацией и общественностью» [1, с. 40]. 
Если коротко, то целью pr является создание и продуцирование информации, це-
лью рекламы является продать товар и заработать на этом деньги. аудитория pr 
четко сегментирована, т.е. любое мероприятие, которое делается pr-работниками, 
рассчитано на некоторый слой общества, четко направлен на интересы некоторой 
группы людей; целевой аудиторией рекламы является потенциальный покупатель, то 
есть абсолютно любой гражданин, несмотря на его общественное положение, место 
работы, интересы и т.д. каналы распространения pr абсолютно различны, в отличие 
от рекламы, каналами распространения которой являются СМи, рассылка и вне-
шнее распространение (например, бигборды). pr нельзя сводить только к рекламе 
или еще чему-нибудь. работники pr-отрасли обязательно пользуются рекламой, но 
она лишь является средством развертывания некоторой pr-кампании или акции. как 
уже отмечалось, pr преследует цель сделать популярным кого-то или что-то, создать 
в обществе его позитивный имидж, а реклама преследует цель продать некоторый 
товар и заработать на этом как можно больше денег.

в сфере прикладных коммуникаций, к которым относятся реклама и паблик 
рилейшнз, субъект коммуникации (коммуникатор) пытается перевести объект ком-
муникации (адресат) на новый / иной тип поведения, т.е. субъект может переводить 
объект на цели, которые являются выгодными не ему, а субъекту. для этого в таких 
коммуникациях используются некоторые приемы и методы теории аргументации. 
Специально допускаются ошибки в аргументации, используются софизмы т.д. на 
данный момент анализ pr-кампаний и рекламы с точки зрения теории аргументации 
является очень популярным.

в целом структура pr-коммуникации представляет собой: субъект комму-
никации, объект коммуникации и предмет коммуникации (сообщения).

для того чтобы результат прикладных коммуникативных действий (реклама 
и pr) был именно таким, как хочется коммуникатору, т.е. заключение должно быть 
однозначным и четко прогнозируемым, в ходе построения сообщения нужно следо-
вать некоторым общим логическим правилам простого категорического силлогизма 
(ПкС):

а) из двух отрицательных посылок нельзя сделать однозначного вывода;
б) из двух частичных посылок нельзя сделать однозначного вывода;
в) если одна из посылок является частичным суждением, то и вывод, если он 

возможен, должен быть частичным;
г) если одна из посылок является отрицательным суждением, то и вывод, 

если он возможен, должен быть отрицательным;
д) если обе посылки являются утвердительными суждениями, то вывод не 

может быть отрицательным. [2, с. 256].
По мнению ученых, основная задача pr-коммуникации: направить ход рас-

суждений объекта в нужном субъекту направлении и, опираясь на предыдущие зна-
ния объекта и на законы и правила логики, подвести его к получению такого знания 
о предмете, которое является выгодным для субъекта.

При этом в сознании объекта должно сложиться личное убеждение в полной 
самостоятельности и независимости в процессе получения знания и иллюзия отсут-
ствия внешнего вмешательства в процесс его рассуждений.
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внешнее вмешательство как раз и состоит в том, что объект получал исключи-

тельно такие знания о предмете, которые полностью совпадали с предварительными 
знаниями, представлениями и убеждениями сложившихся в его сознании, а потому 
просто не мог прийти к другим выводам, противоположным тем, к которым его на-
правлял субъект коммуникации.

для того, чтобы просчитать стратегию «связей с общественностью» и ре-
кламной кампании, просто необходимо использовать понятия, законы и приемы ло-
гики. исследования в этой области логики продолжают активно вестись.
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искусство современного гобелена для мастеров художественного текстиля 
всегда представляло собой экспериментальный полигон по поиску и реализации 
новых изобразительных форм выражения. в первую очередь, это было связано с 
разнообразием технологий его изготовления. Сочетание классического ткачества с 
иными техниками, в том числе с аппликацией, коллажем, вышивкой различных ха-
рактеров, позволяющими придать фактуре гобелена внутреннее движение и про-
явить больше свободы в композиции, довольно характерно для пластического языка 
гобеленов последних лет. в этом можно убедиться, ознакомившись с авторскими 
произведениями, представленными в иллюстрированном каталоге Первого россий-
ского триеналле современного гобелена «квадратный метр», проведенного осенью 
2011 года в государственном музее-заповеднике «Царицыно» г. Москва. [1]

богатство различных авторских методов фактурного и ворсового ручного 
ткачества также характерно для искусства казахского гобелена. истоки этого явления 
заложены в богатых традициях прикладной культуры казахского народа. опираясь 
на них, художники создают интересные произведения в современной изобразитель-
ной эстетике с элементами дизайна, тоже выполненными вручную. в таком ключе 
сотканы произведения последних лет известного мастера национальной школы ху-
дожественного текстиля – Сауле бапановой.

для нее само ткачество, сама структура гобелена являются носителями об-
разного содержания произведения. бапанова создает саму материю и эта деятель-
ность совершенно другой природы, чем, например живопись. в ее работах текстиль-
ное выражение темы достигается не за счет стилизации изобразительных форм, а 
за счет самой системы ткачества, «поведения» и свойства материала. она прекрасно 
чувствует, как сам материал и техника ткачества управляют творческим процессом, 
оказывая на него самое активное воздействие.

интересным художественным решением бапановой стала инкрустация го-
беленов полудрагоценными камнями. Закрепленные по особой технологии размером 
от 1 до 4 см. в диаметре, они органичным образом взаимодействуют с текстурой ткан-
ного полотна, превращая гобелены в современные произведения с эстетическими 
характеристиками авторского дизайн-концепта. Это изобразительное ноу-хау стало 
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своеобразной визитной карточкой Сауле бапановой в искусстве казахского художе-
ственного текстиля.

другой визитной карточкой в искусстве современного гобелена является 
авторская технология «гибкого чия». Такое название ей дал Малик Муканов (автор 
публикуемой статьи) – художник-монументалист, посвятивший свою творческую 
деятельность созданию произведений в технике гобелен. он первый, и на данный 
момент единственный художник, привлекший «гибкий чий» в свои гобелены для 
обыгрывания художественных образов. итогом всего стало создание Мукановым це-
лой серии произведений, сочетающих в себе эстетику современной изобразительной 
культуры, балансирующей на грани искусства художественного текстиля и артди-
зайна и их глубокого образно-философского содержания. Поэтапное рассмотрение 
изобразительно-художественных и технологических аспектов творчества художника 
в данном направлении станут основной задачей этой статьи.

чтобы проследить путь рождения технологии «гибкого чия», нужно будет 
вернуться к самым истокам, ко времени, когда художник-неофит получил первые 
уроки ткачества в художественной мастерской алибая и Сауле бапановых. Здесь он 
освоил не только саму технику ручного ткачества, но и ознакомился с множеством 
приемов по декоративному оформлению уже сотканного изделия. один из них за-
ключается в том, что нижний край тканного полотна облагораживается свободно 
висящими концами пряжи (обычно ковровой толщины, по 3-4 нити в одном хвос-
те), основание которых специальным узлом крепится сквозь тканное полотно. чтобы 
декоративные хвосты смотрелись гармоничным продолжением готового изделия, их 
цветовая гамма подбирается в тон к общему колориту.

Такая бахрома, достаточно разнообразная по длине и густоте, способствует 
тонкому варьированию физических параметров уже законченного произведения. на-
пример, квадратному гобелену длинная бахрома выдает вертикальный формат. Также 
декоративные хвосты придают гобеленам архаичность, наделяют их национальным 
оттенком, присущим казахским коврам.

в одном из своих гобеленов бапановы, используя традиционные приемы из-
готовления чия, поверх декоративной бахромы у основания их крепления накрутили 
пряжу различных цветов. длина накрутки составляла примерно от 5 до 10 см., та-
ким приемом обрабатывались не все хвосты, а только каждый 5-6-ой пучок из об-
щей череды. Подобным образом, синтезируя декоративно-изобразительные приемы 
оформления текстильных произведений с элементами авторского дизайна, художни-
ки нашли еще одно изящное решение, позволяющее визуально обогатить висящий на 
плоскости стены гобелен.

весной 1996 года, будучи студентом 5 курса казахской государственной 
художественной академии по специальности «Монументальная живопись», М. Му-
канов, для защиты дипломного проекта, берется за изготовление серии работ из 
трех гобеленов под названием «кочевники». Завершение работы над одним из этих 
декоративных панно с одноименным триптиху названием «кочевники» (1996 г., раз-
мер 110 х 200 см.) привело автора в тупик. (См. иллюстр. № 1) Проблема состояла 
в том, что созданное произведение, по изначальной задумке имевшее квадратный 
композиционный формат, автор решил закрепить на несущей рейке не совсем 
обычным приемом. Считая, что даже такая деталь как характерная особенность кре-
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пления флагов и знамен к древку, которую использовали древние тюрки, [2] может 
придать панно дополнительный этноколорит, Муканов пять верхних тканных кон-
цов гобелена, длиной почти 20 см. каждый, фиксирует на горизонтальной рейке. но 
повесив работу для обозрения на стену, художник понимает, что выбор формата не 
совсем удачен, поскольку произведение не выглядит законченным. Спасти ситуа-
цию могло бы лишь визуальное увеличение длины гобелена по вертикали. Тогда он 
пришел к решению не только оформить гобелен 60-ти сантиметровыми хвостами, 
но и применить на них обвязку пряжей, которую видел ранее на работе бапановых. 
Только в отличие от их способа, Муканов обработал каждый пучок хвоста по от-
дельности. в итоге, ручная технология этого процесса, заняла времени не меньше, 
чем ткачество самого гобелена. однако, усилия, приложенные художником, не про-
шли даром. ведь, уже по-настоящему законченном виде, работа представляет собой 
неординарное декоративное панно, несущее в себе дух традиционной казахской при-
кладной культуры и художественного решения в современной абстрактно-образной 
изобразительной манере.

впервые «гибкий чий» им привлекается при создании гобелена «Спираль», 
2003 год, (размер 110 х 110 см.). М. Муканову приходит идея использовать техно-
логические преимущества «гибкого чия» перед его «собратом», выполненным 
традиционным образом. в классическом виде чий (в казахском языке – «шим ши») – 
это циновки, используемые в декоративном убранстве казахской юрты. как боль-
шинство предметов убранства казахской юрты они имели одновременно утилитар-
ное и декоративное значение. [3] «Шым ши» состоит из множества скрепленных 
между собой в единое полотно твердых сухих соломинок, взятых из стеблей растения 
с одноименным названием (семейство камышовых). на каждый из них, методом на-
кручивания окрашенной натуральной пряжи, наносится свой рисунок. Принцип по-
строения изображения в нем очень похож на метод растрового построения рисунка 
в компьютерных программах для рисования.

Слабым звеном традиционной технологии является сам стебель. он доволь-
но хрупок, может быть использован только в прямолежачем положении, так как на 
изгибе легко ломается. чтобы избежать этого, художник в качестве основы исполь-
зует капроновую нить толщиной около 4 мм. а вместо овечьей пряжи накручивает 
на нее колерованную смесь нужного цвета из готовых шерстяных и синтетических 
нитей. Места начала и завершения накрутки проклеивает клеем Пва, который при 
высыхании становится прозрачным, вследствие чего швы не так сильно бросаются в 
глаза.

в итоге получается соломка чия, внешне напоминающая традиционную, но 
толще ее в диаметре примерно в два раза. к тому же она способна, не разрушая своей 
структуры, изгибаться даже под углом 90 градусов и меньше. Ей можно придавать 
практически любую конфигурацию и, в зависимости от обстоятельств, разрезать в 
любом месте, предварительно обработав шов с помощью Пва. (См. иллюстр. № 2)

Поверх тканной основы автор накладывает стебли «гибкого чия», начальный 
завиток которого располагает по центру равностороннего прямоугольного полотна. 
Затем, попеременно, то утолщая, то утончая, и местами даже коротко прерывая ли-
нию спирали, развивает ее движение до тех пор, пока она почти не подходит к краю 
гобелена. в результате зритель видит в рисунке спирали аллегорический образ все-
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ленной.

После создания «Спирали», но не сразу, а по прошествии некоторого времени, 
М. Муканов переосмысливает свое отношение к разработанной им технологии «гиб-
кого чия». он приходит к выводу, что если элементы чия в его композициях не будут 
представлять собой какой-либо предметный или образный символ, выступающий 
в единой смысловой структуре произведения, то они будут восприниматься всего 
лишь внешним украшением гобелена – уже упомянутыми ранее дизайнерскими 
«фишками». а такой подход, основанный только на технологических аспектах нова-
торства и исключающей поиск художественного образа, не является для художника 
подлинно творческим.

в 2007 году художник работает над новым авторским вариантом гобелена 
«Триединство» (размер 110 х 200 см.) Первый вариант этого гобелена он создает еще в 
1999 году и в нем обращается к сложной социально-культурной проблематике трай-
бализма, скрыто присутствующего в современном казахском обществе.

Само понятие «трайбализм» (англ. тribalism, тribal – племенной, родовой) 
расшифровывается как межплеменная, а чаще межродовая рознь внутри одного еди-
ного народа и стремление одного из родов к отделению, обособлению, возвышению 
перед другими родами. как известно, казахский народ состоит из объединенных ро-
дов. они, в свою очередь, входят в состав трех жузов – Старшего, Среднего и Млад-
шего. Так в гобелене образы жузов представлены тремя кругами в центре художе-
ственного полотна. они образуют общую фигуру равностороннего треугольника. в 
первом варианте гобелена вокруг этой фигуры непрерывной вязью, в виде квадрата 
(в других вариантах в виде круга), идет вышитое изображение родовых знаков – там-
га или танба. они представляют основные казахские роды. авторская идея, зало-
женная в этом произведении, выражена в мысли о том, что каждому представителю 
казахского народа необходимо знать историю и генеалогию своего рода, но при этом 
чувствовать себя частицей единой и неделимой казахской нации.

новый авторский вариант «Триединства» в отличие от своего предше-
ственника имеет более развитую и усложненную изобразительную структуру. 
Так, центральный образ – три круга, образующие треугольник, уже располагаются 
внутри квадрата алого цвета, от которого по центральным линиям во все четыре 
стороны до самого края гобелена расходятся лучи, деля его на равные части. об-
разуя равносторонний крест, они одновременно зрительно усиливают внимание 
на центр композиции и уравновешивают ее. При этом они образуют еще один 
образный ход, поскольку их крестообразная изобразительная схема ассоциируется 
с перекрестьями шанырака в традиционной казахской юрте. Стебли «гибкого чия» 
проложены широкой полосой, не имеющей начала и конца, по периметру централь-
ного квадрата с тремя кругами внутри. Своим бесконечным потоком супремати-
ческих элементов он символизирует казахский народ, в котором каждый сегмент – 
род, большой или малый, вносит свою лепту в единство и неразрывность этноса. 
(См. иллюстр. № 3)

в этом гобелене, несмотря на сложность выбранной темы, автор смог 
добиться подлинного слияния изобразительной формы и образного содержания. 
«Гибкий чий» не просто органично вписывается в изобразительную структуру 
произведения, но и является неотъемлемой частью композиции, и в целом работает 
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Иллюстрация № 1. Гобелен кочевники размер 110х170 см.
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Иллюстрация № 2. Изготовление гибкого чия.

Иллюстрация № 3. Гобелен из серии триединство. Размер 100х165 см.
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на возникновение нетривиального художественного образа. важным моментом, 
о котором необходимо упомянуть, является факт исполнения гобелена в эстетике 
минимализма. Это относительно новое художественное течение представляет 
собой культурный феномен, развивающийся в искусстве современного 
казахского гобелена. оно характеризуется тем, что композиции произведений 
строятся с помощью точно найденных образов и символов с использованием 
минимальных, лаконично выверенных средств. истоки его зарождения 
проистекают из самобытного творчества основателя казахской национальной 
школы гобелена – курасбека Тыныбекова. а период расцвета приходится на 
творческую деятельность известных мастеров казахского художественного 
текстиля – алибая и Сауле бапановых. Многие их ученики, а также другие 
молодые художники казахстана, работающие в технике ручного ткачества, 
соотносят свое творчество именно к этому новаторскому художественному 
направлению. не стал исключением и Малик Муканов, представивший серию 
гобеленов «Триединство» в изобразительной эстетике минимализма.

в заключение, проследив на примере творчества Малика Муканова, путь 
рождения и развития технологии «гибкого чия», нужно отметить, что перед ищущим 
художником всегда существует возможность найти новые изобразительные реше-
ния для воплощения авторских художественных идей. При этом, надо помнить и не 
забывать, сказанное великим мастером Жаном люрса, французским художником и 
реформатором, возродившем европейское искусство гобелена во второй половине 
XX века: «дело не в технологии, технология лишь инструмент, но никак не отправная 
точка». [4]. каждый великий художник – прежде всего новатор. именно он, по ново-
му, как никто до него, выражает свое понимание таинства, красоты и гармонии окру-
жающего мира, свою позицию по отношению сил борьбы добра и зла, свое понимание 
внутренней сути природы человеческих взаимоотношений между собой и Создате-
лем. но новаторство невозможно без традиции. она, подобно «нити ариадны» не 
дает заблудиться творцу в лабиринте многоликого, постоянно перестраивающе-
гося и меняющегося мира. а в итоге получается, что новаторство – это по-новому 
пережитые, осмысленные и воплощенные традиции. опираясь на них в своем твор-
честве, и, открывая новые технологические приемы, авторы гобеленов способны со-
здавать неординарные новаторские произведения, выражающие всемерное развитие 
современной культуры казахского народа. ведь «…духовная жизнь казахской нации 
получила в наследство от прошедших поколений самобытную культуру, способную 
не только воссоздать окружающий мир собственными художественными средства-
ми в соответствии с собственным миропредставлением, но и обогащаться и разви-
ваться в процессе взаимодействия с культурами других народов, сообщая, в свою 
очередь, им свое высокое эстетическое качество». [5]
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о воПроСе Канона в Портретах рУССКоГо ДУховенСтва.

Ключевые слова: канон, русская живопись, клерикальный портрет, духо-
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регламентированность системы изобразительно-выразительных средств и 
структурных закономерностей произведения, во многом, системы художественного 
мышления и художественного творчества, выстраиваемая в соответствии с эстетиче-
ским идеалом культурно-исторической эпохи, определяет понятие художественного 
канона, канона в искусстве. в общем значении понятие«канон» (от греч. χανών — 
прямая палка для измерений) — это устоявшиеся нормы, правила, традиции, имею-
щие догматичсекий характер [5, c.490].

   как определяет в.в.бычков в своем учебном пособии по эстетике, роль 
канона в процессе исторического бытия искусства двойственна. будучи носите-
лем традиций определенного художественного мышления и соответствующей ху-
дожественной практики, его продуктивная роль в истории культуры выражалась 
в определении эстетического идеала. когда же со сменой культурно-исторических 
эпох меняется эстетический идеал и вся система художественного мышления, канон 
ушедшей эпохи становится тормозом в развитии искусства, мешает ему адекватно 
выражать духовно-практическую ситуацию своего времени. в процессе культурно-
исторического развития этот канон преодолевается новым творческим опытом. в 
конкретном произведении искусства каноническая схема не является носителем соб-
ственно художественного значения, возникающего на ее основе (в “канонических” 
искусствах — благодаря ей) в каждом акте художественного творчества или эстети-
ческого восприятия [1, c.298].

и говоря о соотнесении канона и творческого авторского решения, в изобра-
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зительном искусстве возникает оппозиция Церковное – Светское.

Существует распространенное суждение, что Церковь и творчество находят-
ся в непримиримом противоречии по той причине, что церковная жизнь догматична 
и канонична, то есть, якобы, несвободна и нормативизирована, в то время как твор-
чество невозможно без свободы художника от каких-либо формальных обязательств. 
однако православный священник, посвятивший свою жизнь, в том числе, исследова-
нию и критике церковного искусства, Павел Флоренский считал, что канон никогда не 
был помехой художественному творчеству, что «трудные канонические формы» всегда 
были тем «оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись великие дарова-
ния». и что канон позволял максимально вести «творческую энергию художника к но-
вым достижениям, к творческим взлетам»[4, c.111-112]. и действительно с этим нельзя 
не согласится, обращаясь к истории древнерусской культуры и искусства.

в средние века под влиянием византийского начала в русской культуре про-
исходит полноценное восприятие канона православной церкви и тем самым, в изо-
бразительном искусстве – полное сосредоточение на сакральности, духовности об-
раза. Здесь образ создается на основе теологически обоснованной нормы, автора не 
предполагается, есть слово божье, принятое через откровение самим художником 
в момент создания и посредством использования иконографического канона, явив-
шегося совершенной художественной формой, рожденной из глубокого, духовно на-
сыщенного содержания.

С проникновением, с концаXViвека, западноевропейских традиций, стре-
мящихся познать человека(со времен ренессанса), как существо непосредственно 
божественное, но тем не менее земное, русская культура, а в особенности церков-
ное искусство, претерпевают формальные изменения, приведшие в дальнейшем 
и к изменениям содержательным. в синодальное время значительно расширяется 
иконографический состав церковного искусства[ 2, c.241]. Тем не менее, русский 
духовный образ в искусстве отрывается отиконописного канона и начинает все 
больше основываться на реалистическом изображении портретируемого. но было 
ли это познанием нового содержания, которое произошло в эпоху ренессанса в 
Европе? Скорее это было познание новой формы, и через ее внешнее толкование 
обеспечивалось существование русского клерикального портрета в рамках свет-
ского искусства вплоть до середины XiX века, а в некоторых кругах и до его конца. 
Тенденции секуляризации, потребовав изменение формы, привели в клерикальном 
портрете к необходимости в традиционности (тяга к которой, по словам исследо-
вателя карева а.а., генетическая для русского духовенства[3, c.10]),и как результат 
к замкнутости. По сути, создается новый канон, но не как совершенная художе-
ственная форма, а как свод принципов иконографии поз и жестов. Такой новый 
канон порождает портрет-тип, определивший на долгое время отдельность духов-
ного портрета от портрета светского, и подчеркнувшего в полной мере оппозицию 
церковное – светское.

к середине XiX века русская культура настолько освобождается от влияния 
извне, настолько делается самостоятельной и способной к самосознанию,что через 
самокритику приходит к идее национального самоопределения. и это находит отра-
жение и в общественной мысли, и в философии, и в литературе, и в изобразительном 
искусстве. через критику, в том числе церкви и церковных деятелей, через крити-
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ческие образы духовенства в творчестве передвижников, к концу XiX века русский 
художник становится способным создать новый, свободный от внешних догматов 
и наполненный внутренним личным чувством веры, образ священнослужителя или 
монаха, как проповедника русского православия.

Таковы образы духовенства в творчестве М.нестерова ( «Монахиня» 1897-
1898гг, «Пустынник» 1888-1898гг., «Портрет антония волынского» 1917г., «Портрет 
священника»1926г.),б. кустодиева (многочисленные портреты монахинь 1901-1920гг, 
«Портрет священника и дьякона»1907г.), в. Сурикова («Монах», 1907г., «Этюды. Мо-
нахини» 1890-е гг.),П.корина (серия подготовительных портретов для неосущест-
вленного замысла картины «русь уходящая» 1920-е – 1930-е гг.). художник не нужда-
ется в сопротивлении «религиозному», здесь «мирское» обогащается православным 
духом, рождает новые поистине духовные образы, исключающие конфронтацию 
церковное – светское.

Почему же именно образ создают художники рубежа XiX-XX вв.? Почему не 
просто Портрет?

«византийский» канон стремился создать образ, не выходящий за рамки тео-
логии, что предусматривало отрыв от земного, в чем залог абсолютного и безопасно-
го соблюдения догм.

канон нового времени в период секуляризации позволил развиваться ду-
ховному портрету через внешне-формальное подражание официальному искусству 
и иконографическую ограниченность.

и только художник рубежа XiX-XXвв.,безбоязненный и освобожденный от 
страха преодолеть замкнутость, создал образ поистине православный, наполненный 
художественностью, который не противопоставляет собой церковное-светское, а 
иначе – углубляет эту связь. художник исключает возможность превращения портре-
та священнослужителя в портрет-икону, отнимая у изображения иконографические 
элементы, отказываясь от формальности композиции и использования жестов-клеше. 
через авторское решение художник глубже всматривается в лицо, душу священника 
и монаха, и открывает зрителю образ веры и образ русского православия.
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Термин арт-синема (с английского дословно «искусство кино») – в ши-
роком значении подразумевает авторский, интеллектуальный кинематограф, не-
коммерческое, немейнстримное кино, направленное, прежде всего, на выражение 
мировоззрения режиссера-автора. Фильмы арт-синема отличаются стилистичес-
кой индивидуальностью автора, новаторской формой киноявзыка, режиссерских 
приемов.

в мировом киноведении принято считать, что первые фильмы с зачатками 
арт-синема были сняты еще в 1908 году во Франции и получили название “cinema 
d’art” [1, с. 38]. однако широкое распространение международный термин «арт-
синема» получил в 1960-е годы, а первые всецело соответствующие понятию «арт-
синема» фильмы вышли на экраны мира в 1920-е годы. арт-синема проявляется в 
таких направлениях как французский киноавангард, советский киноавангард, не-
мецкий киноэкспресионизм. Своего пика арт-синема достигает в 1950-1960 годы. 
Это фильмы итальянского неореализма, французской «новой волны», британского 
кино «рассерженных», нового кино Германии.

Понятие «арт-синема» в казахском киноведении новое, доселе неизученная 
тема. однако, в мировом масштабе понятие арт-синема, ее основные концепции, 
рождение и развитие углубленно изучается на протяжении более 30 лет [2; 3].

в казахском киноведении не принято относить казахские фильмы 1960-х 
годов к направлению арт-синема. на первый взгляд, казахским фильмам советской 
эпохи, снятых в 1960-е годы, в сравнении с европейским кино аналогичного ис-
торического отрезка, не в полной мере свойственны индивидуальный авторский 
почерк, новаторство в режиссуре, стремление к экспериментам в форме и содержа-
нии и т.д. Здесь следует сделать важную ремарку. казахский кинематограф необхо-
димо рассматривать непосредственно в контексте его историографии. кино при-
шло в казахстан довольно поздно. Первый кинотеатр был открыт в 1910 году, а 
съемки первого игрового фильма в казахстане трестом «востоккино» состоялись 
в 1928 году («Мятеж», реж. С. Тимошенко). рождением казахской кинодраматур-
гии считается фильм «амангельды» (1938) о герое восстания 1916 года, снятый 
киностудией «ленфильм». 12 сентября 1941 года была создана алма-атинская 
киностудия художественных фильмов, 15 ноября того же года была объединена 
с эвакуированными «Мосфильмом» и «ленфильмом» и вошла в состав ЦокС. 
Первый фильм алма-атинской киностудии «Песни абая» был снят российскими 
режиссерами, работавшими в казахстане Г. рошалем и Е. ароном в 1945 году. но 
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полноправно первым национальным фильмом (сценарий, режиссура, актерский 
ансамбль и производственная база) является «Поэма о любви» (1954) Шакена ай-
манова. Это фильм-спектакль по мотивам казахского эпоса о любви козы кор-
пеша и баян Сулу, снятый в основном в павильоне на фоне декораций. Профес-
сор искусствоведения бауыржан ногербек в своей монографии отмечает, что «...
казахское кино в своем развитии прошло «ускоренный» путь развития мирового 
кино от кинематографа братьев люмьер, поэтики «оживших картинок», массовой 
ярмарочно-балаганной продукции до собственно кинематографических произве-
дений» [4, с. 19]. и спустя всего 3 года с момента выхода первого национального 
фильма наблюдается принципиально новая позиция в отображении главного героя, 
образа выдающегося ученого и военного хІх века Шокана уалиханова в историко-
биографическом фильме «Его время придет» (1957) М. бегалина. По мнению ка-
захского киноведа, доктора искусствоведения (phD) баубека ногербека в фильме 
«Его время придет» зародился интеллектуальный герой [5]. Также несомненно но-
ваторство в структуре кинематографической формы в музыкальной комедии «наш 
милый доктор» (1957) Ш. айманова. в этом фильме стирается грань между кине-
матографической и объективной реальностью, режиссер сознательно выходит за 
рамки традиционного на тот момент кино – некоторые актеры играют самих себя, 
главная героиня обращается прямо с экрана к зрителям с вопросом кого ей выбрать 
из двух мужчин и т.д. Ш. айманов тем самым намеренно подчеркивает условность 
происходящего на экране, как бы играя со зрителем.

Эволюция и трансформация киноязыка нашло свое продолжение в 1960-е 
годы в фольклорной комедии «алдар-косе» (1964), историко-революционном филь-
ме «Тревожное утро» (1966) абдуллы карсакбаева, драме «Земля отцов» (1966) Ш. 
айманова, музыкальной комедии «ангел в тюбетейке» (1968) Ш. айманова, фоль-
клорном киноэпосе «кыз Жибек» (1970) Султан-ахмета ходжикова. в названных 
фильмах кроме трансформации киноязыка отчетливо видны авторская пози-
ция в изображении героев, поэтичность и новаторский подход к философскому 
осмыслению ценностей жизни – родины, любви, семьи, дружбы. Следует принять 
во внимание также тот факт, что в категорию арт-синема кроме фильмов, несущих 
культуру космополитизма, входят также кинокартины, отображающие националь-
ное видение мира. Ярким примером служат фильмы мастеров азиатского кино – 
акиры куросавы, Ясудзиро одзу, ким ки дука, чана кайге, аббаса киорастами, 
Маджида Маджиди и других. в этой связи казахские фильмы 1960-х годов, которые 
несомненно отражают собой национальное мировосприятие, по праву можно счи-
тать кинокартинами категории арт-синема.
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ДіалоГ КУльтУр У МУзичноМУ житті волині  
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наукове осмислення загальноукраїнського культурно-мистецького процесу 
вимагає всебічного дослідження його регіональних особливостей. кінець хх – 
початок ххІ століття характеризується зростанням зацікавленості мистецтвознавців 
проблемами розвитку культури і мистецтва в різних регіонах україни. Проте, 
недостатньо вивченою залишається музична культура волині, зокрема період 20 – 
30-х років хх ст., коли мистецтво краю набуло особливого розвитку:

Мета публікації – на прикладі музичної діяльності м. кременець 
проаналізувати тісні взаємозв’язки української, польської, російської та єврейської 
націй на тлі мистецького життя волині 20 – 30-х років хх століття.

на початку 30-х років хх століття кременець, який входив до складу речі 
Посполитої, був багатонаціональним містом, де мешкали українці, євреї, поляки, 
росіяни, чехи. Тому кожна національність старалася зберегти свою самобутність, 
одночасно збагачуючи й доповнюючи культурну палітру життя на волині. 
Міжнаціональні взаємини глибоко позначалися на більшості сфер життя, і музична 
культура не була винятком.

Товариство «Просвіта» стає найголовнішим чинником у розвитку української 
нації, а театрально-аматорська та музична діяльність – найбільш поширеною та 
доступною у справі національного виховання.

велику популярність серед жителів кременця мав театральний гурток 
«Просвіти» під керівництвом колишнього артиста київського українського театру 
Садовського Григорія березовського. Значною популярністю користувалися його 
постановки «Запорожця за дунаєм» С. Гулака-артемовського, «наталки Полтавки» І. 
котляревського [5, с. 128], у яких аматорські актори гармонійно поєднували музичне 
й драматичне мистецтво.

одним із головних напрямків просвітянських осередків стає хорове мисте-
цтво. Щороку «Просвіта» широко відзначала дні народження та смерті Т. Шевченка, 
лесі українки, І. Франка, Ю. Словацького, незмінними учасниками яких були драма-
тичні та хорові колективи.

у літописі гастрольного життя волині 20 – 30-х років хх століття знаходи-
мо чимало відгуків про виступи оперних та драматичних труп, зокрема варшавської 
оперної трупи під керівництвом Т. вербицького (1927 р.), львівського оперного теа-
тру (1932 р.), волинського українського театру під керівництвом М. Певного (1934 р.). 
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незабутні враження отримала волинська публіка під час гастролей хору д. котка. у 
жовтні 1928 року колектив під назвою «український наддніпрянський хор» концер-
тував у вишнівці, кременці, дубно, Смизі, костополі, Здолбунові [1, арк. 3].

Інструментальне виконавство на кременеччині було пов’язане з виступами 
бандуристів к. Місевича, д. Щербини та д. Гонти, які розпочали свою музичну діяль-
ність на теренах Східної україни. дует у 1928 році пропагував своє мистецтво перед 
жителями верби, дубна, демидівки, Млинова, рачина [1, арк. 16].

Якщо товариство «Просвіта» спонукало до активної участі в музичному 
житті місцеве населення, то представники аналогічних польських товариств пропо-
нували проведення концертних виступів відомих артистів зі львова, кракова, вар-
шави, які б забезпечили музичний всеобуч громадськості, популяризацію музики в 
найвіддаленіших селах волині.

у 1934 році при Товаристві польської музики у варшаві була створена «orga-
nizacja ruchu Muzycznego» («orMuz»), яка залучила найкращих артистів, які їздили 
від міста до міста, проводили зустрічі з молоддю. виступи артистів відбувалися у 
формі подвійного сольного концерту: скрипка – фортепіано, вокал – фортепіано, 
віолончель – фортепіано, а також проходили концерти камерної, хорової та 
симфонічної музики.

Перший концерт «orMuz» на теренах Південно-Західної волині провів у 
кременці й вишнівці 23 – 25 листопада 1934 року. один з найкращих басів Польщі, 
артист варшавської опери а. Міхаловський ознайомив слухачів із творчістю С. 
Монюшка, Ф. Шуберта, Ф. Желінського [6, с. 340].

у різний час у кременці, Шумську, вишнівці концертували Е. бендер (бас), Т. 
ковальські (віолончель), Г. Штомпка (фортепіано), С. корвін-Шимановська (сопрано). 
Є. умінська (скрипка), к. чекотовський (баритон), І. Суліковський (фортепіано).

З ініціативи Є. Гаше у 1930 році в кременці організовано волинський 
симфонічний оркестр, який нараховував 40 осіб. Його учасниками були члени 
військового оркестру 12 полку уланів із села білокриниці, що поблизу кременця, учні 
та викладачі ліцею, місцеві музиканти-аматори. репертуар оркестру складали твори 
класичної, романтичної й сучасної музики, зокрема увертюра л. бетховена «Егмонт», 
симфонічний триптих Є. Гаше «Епітафія», «Могила» та «Героїка», а також концерти 
для скрипки з оркестром л. бетховена D-dur (соліст М. бауер), Г. венявського d-moll 
(соліст в. коханьський), інші.

окрім українських і польських просвітницьких товариств, які забезпечували 
поширення музичної культури на волині, у вишневці, кременці, острозі 
функціонували єврейські організації «любителів музики і сцени». Зокрема, статут 
кременецького товариства передбачав поширення музично-драматичного мистецтва 
серед євреїв міста: працювали драматична й літературна секції, струнний оркестр, 
хор. неодноразово музичні колективи брали участь у концертах, програма яких 
включала як класичні, так і народні українські та єврейські твори [2, арк. 28].

Передбачалася організація симфонічного оркестру, однак, як зазначено в ар-
хівних джерелах, через брак матеріальних коштів задум не вдалося реалізувати.

кременецький відділ російського благодійного товариства основну мету 
своєї роботи вбачав у поширенні культури через проведення вистав і музичних ве-
чорів як місцевих аматорських колективів, так і гастролі відомих артистів. на кре-
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менеччині свою майстерність продемонстрували: драматична секція рівненського 
російського товариства, балерина л. Савінова-дольська – музичний супровід її ви-
ступу базувався на творах Ф. Шопена, «Мазурки» М. Глінки, «норвезьких танцях» Е. 
Гріга [3, арк. 40]. Цікавий благодійний вечір відбувся у кременці 3 червня 1929 року 
за участю ансамблю баяністів під керівництвом о. ропіцького та оркестру балала-
єчників, які виконали варіації на теми російських народних пісень «Светит месяц», 
«Среди долины ровныя», «карабейники» та інші [4, арк. 12].

отже, музичне життя волині 20 – 30-х років хх століття відзначалося по-
єднанням та взаємопроникненням культур різних національностей. Просвітянські 
хорові та драматичні колективи, заклавши підвалини професійного мистецтва, спри-
яли пропаганді національної культури, збереженню української народної й класичної 
музики.

Польські товариства, налагодивши регулярні гастролі відомих виконавців, 
популяризували музичні твори у «живому» виконанні, що допомагало знайомству з 
кращими зразками світової культури.

долучили до активізації музичного життя волині єврейські та російські му-
зичні товариства та колективи, які своєю діяльністю сприяли розвитку культурного 
рівня населення.
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ПоД- СекЦиЯ 9. Теория и история искусств.

ходжиматова Махсума Кучкаровна,
зав. кафедрой сценической речи 

Государственного института искусств 
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из оПЫта оБУчения МаСтерСтвУ хУДожеСтвенноГо Слова
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Key words: art word, stage speech, stage word, actor skills, theater culture

великий алишер навои особое значение в своих произведениях придавал 
качеству слова, которое благодаря образной насыщенности, выразительности выска-
зывания обуславливало высокий художественный уровень литературного наследия 
этого поэта и мыслителя, став ярким свидетельством его богатейшей интуиции и 
творческого гения.

Слово – главное выразительное средство не только литературы. оно безраз-
дельно господствует на сцене, на экране и радиоканалах, озвучивая мысли и чувства 
автора, то сокровенное и волнующее, что заставляет думать, страдать, радоваться, 
сопереживать. основанное на мастерстве актера (чтеца, рассказчика), выражающего 
не только мысли, настроение автора, но и те эмоции, которые испытывает сам ис-
полнитель от соприкосновения с материалом, художественное слово завоевывает 
аудиторию как формой и содержанием произведения, так и искренностью, прямым 
апеллированием к слушателю как к другу, собеседнику, единомышленнику.

для того чтобы завоевать внимание зала, артисту необходимо самому вжить-
ся в текст, поверить в правдивость того, что предстоит донести до сознания, сердца 
людей и вызвать у них встречную реакцию на услышанное. а это требует усиленной 
аналитической работы над разгадкой сущности событий, а также нахождения тех 
приемов, которые с наибольшей вероятностью служат успешному решению такого 
рода творческой задачи.

Сущность событий – это начало творческого метода работы над словом 
(будь то искусство драматического актера, или чтеца, рассказчика). опыт известных 
мастеров художественного слова, таких как а.рафиков, С.Сагдуллаев, Э.комилов, 
Э. Ербеков, М. ходжаев и других, полностью владеющих залом, яркое тому свиде-
тельство.

художественное слово – главное средство выражения, посредством кото-
рого решаются идейно-смысловые, художественно-выразительные задачи на сцене, 
экране. Это – важнейшая составляющая вузовской программы воспитания актеров 
драмы, кино, музыкальной драмы, эстрады, которая предполагает практические и 
теоретические курсы по сценической речи и мастерству актера.

на занятиях по технике речи художественное слово является не только
средством воспитания речевой культуры. оно учит видеть, думать, оцени-

вать, понимать сверхзадачу стиха, рассказа, отрывка из пьесы, осознать себя в каче-
стве исполнителя конкретной роли, выразителя той или иной темы, идеи, заложен-
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ной в произведении. особое внимание придается доскональному освоению формы и 
содержания текста, достижению максимальной речевой выразительности с ее ритмо-
динамикой и логикой построения, паузами, ударениями, акцентами, нюансами, ин-
тонационными красками.

Признавая общность творческого и педагогического принципов в техноло-
гии овладения вербальными искусствами, в основе которых лежит слово, не следует 
забывать не только о единстве методических установок в процессе формирования 
актерского мастерства и культуры сценической речи, но и необходимости соответ-
ствующего подбора литературы (будь это восточная, западноевропейская или рус-
ская классика, произведения современных авторов). как неисчерпаемый источник 
знаний об окружающем мире, она преподносит богатые уроки истории и культуры 
стран, народов и отдельных людей с их мировоззренческими, духовными, моральны-
ми ценностями, учит думать, рассуждать, говорить, общаться, выражать собственное 
мнение о традициях, событиях, фактах реальной жизни.

Главное – способствует гармоничному развитию личности студента, станов-
лению его индивидуальности как творческой единицы со своими устремлениями, 
особенностями чувствования и восприятия окружающего мира.

литература служит также формированию речевых навыков студентов на 
разных уровнях подготовки, овладению практическими навыками звучащего слова 
со всеми его компонентами

в практике бытует мнение о специфичности художественного слова в за-
висимости от того, где оно звучит: театре, кино, на эстраде. и существует на мало 
примеров тому, когда театральный актер приходит в кино с театральными речевы-
ми приемами, артист эстрады, где бы он ни играл (в театре или кино), отличается 
эстрадной манерой подачи материала. киноактер, играя свою роль по кусочкам, тоже 
не может порой справиться с масштабностью театра...

однако думается, что дело здесь не в специфичности, а в замкнутости ис-
полнителей в границах своего жанра, где они обрастают штампами, которые не со-
ответствуют новым реалиям, не вписываются в непривычный контекст. Тогда как 
отдельные личности одинаково успешно самовыражаются в разных ипостасях, де-
монстрируя многогранность своего дарования и умение находить точки соприкосно-
вения с разнообразными по характеру и жанру материалами.

больше всего сказанное относится к театральному актеру, работающему в 
условиях сквозного действия, осознавшему необходимость тщательной подготови-
тельной работы над ролью в плане организации действенной линии, познавшему 
силу живого контакта со зрителем.

Театральная актерская техника на почве кинематографических приемов, 
связанных с кадрами, приносит на экран портретную образность, культуру живо-
го слова, исполненную интонационного, тембрового богатства, логики внутреннего 
развития от кадра к кадру, при сохранении целостности ощущения роли, идущей от 
театральной традиции.

наглядный пример тому кинокартина «об этом говорит вся махалля» вы-
дающегося узбекского режиссера Шухрата аббасова.

Экран в свою очередь питает театрального актера приемами крупного, сред-
него, общего плана, а также тонкими красками, нюансами, выражающими душевный 
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мир персонажа, от чего меняется стилистика повествования: от мягкой эмиссии до 
укрупненного выражения радости, гнева, боли.

Эстрадному актеру помогают навыки художественного чтения, которому 
присущи тщательная отделка исполнения, правда живого общения со зрителем, ко-
торое в спектакле превращается в правду бытования и общения с партнером.

рассказчик выходит на эстраду один, без поддержки ансамбля, художественно-
декорационного, музыкального оформления. он в центре внимания всего зала, кото-
рый неотступно следит за его движением, за речью. он не может спрятаться за партнера, 
за другие компоненты театральной постановки и ответствен за каждое произнесенное 
слово, за каждую секунду пребывания на эстрадной площадке, что невозможно без 
детальной проработки выступления артиста. Это именно то, что следует театру заим-
ствовать у эстрады, требуя аналогичных усилий от всех партнеров по спектаклю.

Посредственный актер – везде посредственный: и в кино, и на театральной 
и эстрадной сцене. Перенося наработанные схемы из одной площадки в другую, он в 
связи с поверхностной и манерной речью навсегда остается привычным и обычным 
персонажем. 

обучение мастерству художественного слова предполагает в первую очередь 
работу над голосом – этим удивительным оркестром музыкальных инструментов, 
способных передать разнообразные оттенки волнений, чувств и переживаний чело-
века. Подбирая упражнения для голосового тренинга, важно думать о культуре слова 
и его наполненности внутренней энергетикой, несущей характер, интеллект, содер-
жательность, способную полнокровно передать внутренний мир человека.

интонации, которыми окрашивается речь актера, бывают по степени воз-
действия на зрителя (благодаря выразительности тембровых красок, мелодичности 
звуковой линии, четким артикуляционным приемам, партитурным разработкам, где 
есть своя драматургия) гораздо убедительнее самих слов, которые на сцене как бы 
укрупняются, делаются рельефнее, ярче, насыщеннее и доходчивее, не теряя при этом 
жизненной достоверности.

Целиком принадлежащая искусству сценическая речь не изменяет традици-
ям в плане подчеркнутости дикции, пауз, акцентов, выражающих то или иное со-
стояние, настроение, намерение. адресованная узбекскому зрителю, она учитывает 
и всенародную любовь к мелодической развернутости, значительности слова, чем и 
прославилось творчество выдающихся мастеров национальной сцены – а.хидоятова, 
а.ходжаева, Ш.бурханова, р.хамраева.

двигаясь, шаг за шагом, в данном направлении, можно прийти к художе-
ственному результату – драматическому спектаклю, эстрадному представлению, чте-
нию стиха, рассказу, где главным выразительным средством является звучащее сло-
во, раскрывающее авторскую идею и образы героев произведения во всей глубине, 
эмоциональной выразительности и смысловой ёмкости.
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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.



74

Pytania. Odpowiedzi.  Hipotezy: nauka XXI stulecie
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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человек не может существовать вне культуры. Поэтому ее исследование всег-
да вызывало интерес у ученых разных наук – философов, искусствоведов, историков, 
социологов и др. Сейчас существует множество интерпретаций термина «культура» 
(лат. cultura – воспитание, образование, развитие). например:

1. совокупность форм полученного поведения и образа жизни, которые 
характерны для определенного общества и передаются от поколения к поколению 
[10, с. 188];

2. одна из самых важных общих характеристик уровня социализации лич-
ности [4, с. 4];

3. система концентрации и передачи жизненной энергии (энергетическая 
теория);

4. совокупность материальных и духовных достижений человечества и т.д..
в настоящее время существуют такие виды культуры:
1) профессиональная;
2) организационная (корпоративная);
3) этическая (моральная);
4) эстетическая;
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5) информационная;
6) книжная;
7) инновационная;
8) правовая;
9) психологическая;
10) политическая;
11) санитарная;
12) разговорная.
13) экономическая.
рассмотрим их более подробно. Профессиональная культура – это вид 

культуры, который характерен для конкретной специальности и находит свое ото-
бражение профессиональных ценностях, которые, в свою очередь, регламентируются 
кодексами этики и др. документами.

организационная (корпоративная) культура, на наш взгляд, – это совокуп-
ность норм и правил, которые регламентируют поведение сотрудников. именно этот 
вид культуры заставляет индивида вести себя именно так, а не иначе. основные со-
ставляющие организационной культуры:

• мотивация;
• имидж организации, в т.ч. имидж сотрудников;
• собственные традиции;
• социально-психологический климат;
• этические нормы;
• межличностные взаимоотношения в коллективе;
• самоменеджмент;
• единство сотрудников;
• совокупность преобладающих в данном коллективе ценностей, убежде-

ний, установок;
• ценностные ориентации.
корпоративная культура, по мнению ученых «помогает сотрудникам по-

нимать назначение организации в целом, содержание ее деятельности, механизм ее 
функционирования, таким образом формировать нормы деятельности и поведения 
персонала и правила следования им» [5]. основная цель создания корпоративной 
культуры в организации – это регулирование межличностных взаимоотношений в 
коллективе.

Этическая (моральная) культура рассматривалась специалистами как:
1. мера социализации личности, т.е. степень освоения и применения доми-

нирующих в обществе моральных ценностей и степень реализации их в деятельнос-
ти в разных сферах общественной жизни [11, с. 187-188];

2. система моральных принципов и норм, которые были сформированы как 
результат чувств, знаний, потребностей, убеждений, которые выражают в мораль-
ном поведении гармонию внутренних убеждений и внешних проявлений [8, с. 272].

основными составляющими этической культуры являются:
• моральные убеждения;
• моральные отношения;
• моральное поведение;
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• моральные идеалы;
• знание основных моральных требований и принципов;
• этическое отношение к внешнему окружение
• этическое мышление;
• гуманность.
Эстетическая культура, по мнению специалистов, [8, с. 294], – это система 

эстетических чувств, знаний, умений и навыков, которые выражают степень овладе-
ния прекрасным и проявляются в поведении работника во время выполнения своих 
профессиональных полномочий. Эстетическая культура должна отражаться в дизай-
не помещения, одежде сотрудников и оформлении документов.

в связи с внедрением информационно-коммуникационных технологий ста-
новиться очень актуальной проблема формирования информационной культуры. 
информационная культура – это целенаправленный отбор и использование инфор-
мации любых видов с целью удовлетворения образовательных, научных, культурных, 
этических, эстетических и духовных потребностей. основные составляющие инфор-
мационной культуры – это компьютерная грамотность (т.е. теоретические знания, уме-
ния владеть любыми информационно-коммуникационными технологиями и навыки 
работы с интернет) и нетикет (компьютерная этика, киберэтика – неофициальные 
правила и нормы, которые регламентируют права и обязанности участников взаимо-
действия в интернете и в процессе работы с информационно-коммуникационными 
технологиями). на уровень информационной культуры личности влияют такие 
факторы, как общая культура, интеллект человека, духовность, чувство прекрасного, 
окружение, аналитическое мышление, логика и умение принимать и обрабатывать 
информацию полученную из разных источников.

не смотря на то, что количество информации в интернете постоянно уве-
личивается, книжная культура, как и раньше, играет большую роль в становлении 
человека как личности. ведь именно книжки с самого детства влияют на развитие 
образного мышления человека, а это очень важно, т.к. человек, не умеющий образ-
но мыслить, очень скоро деградирует. Понятие «книжная культура» изучали мно-
го ученых. Поэтому приведем только некоторые. например, а. Сидоров дает такое 
определение: «книжная культура – это часть общей культуры определенного пери-
ода» [9, с. 10], а по мнению С. Грипича, «книжная культура является составляющей 
культуры общества, синоним книжного дела либо его часть, либо составляющая 
того и этого» [2]. в. васильев считает, что книжная культура – это особенный фено-
мен, выступающий как продукт общекультурных процессов и самый важный фак-
тор, который стимулирует цивилизационное развитие общества [1]. на наш взгляд, 
книжная культура – это часть общей культуры человечества, которая является отра-
жение интеллектуального уровня и интеллектуального потенциалу нации.

инновационная культура – это знания, умения, опыт целенаправленной по-
дготовки, комплексного внедрения та всестороннего освоения новаций в различных 
сферах человеческой жизнедеятельности при сохранении в инновационной системе 
динамического единства прошлого, современного и новейшего [7].

Правовая культура, на наш взгляд, – это система профессионально-правовых 
знаний, умений и навыков, которые характеризуют высокий уровень правового раз-
вития личности и государства и выражают в правовой форме режим прав и свобод 
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человека и гражданина. основой правовой культуры являются знания профессио-
нального законодательство и умения использовать его на практике.

Психологическая культура – это система психологических особенностей, 
которые формуются в процессе рациональной взаимосвязи личности и требований, 
которые предъявляются профессией [8, с. 237]. основою психологической культуры 
являются психологические знания и умения их использовать в профессиональной 
деятельности.

Политическая культура – это совокупность знаний про политику, наличие 
определенной политической ориентации [11,с. 169].Ее основными задачами явля-
ется формирование правосознания и гражданской позиции человека. разновид-
ностью политической культуры является электоральная культура. и. о. Полищук 
дает такое определение этого понятия: «электоральная культура – это совокупность 
типовых, относительно стойких знаний, представлений, установок, убеждений, 
ценностей, символов, ориентаций, навыков, образцов поведения, которые прояв-
ляются в процессе выборов и транспирируются от генерации к генерации, но име-
ют существенный трансформационный потенциал и проявляется в деятельности 
субъектов электорального процесса и в функционировании демократических инсти-
тутов» [6]. Понятие электоральной культуры включает в себя отношении граждан к 
избирательному процессу и взаимоотношения между ними и субъектами выборов. 
основная характеристика этого вида культуры – «с одной стороны, возможность со-
знательно выбрать ту политическую силу, которая защитит его интересы и макси-
мально облегчит его жизнь, а, с другой стороны, развитая электоральная культура не 
может существовать без определенного уровня правосознания гражданина, т.к. сам 
процесс выбора должен осуществляться в пределах определенных норм и с опред-
еленной процедурой» [3].

Также одной из разновидностей общечеловеческой культуры являет-
ся санитарная культура. Санитарная культура – это интегральный вид культуры, 
который обуславливает здоровое и полноценное существование человека. Состав-
ляющие санитарной культуры – это личная санитарная культура и экологическая 
культура (система экологических знаний, умений и навыков, которые позволяют 
реализовать экологические права и обязанности, выступать охранником окружа-
ющей среды). высокий уровень личной санитарной культуры зависит от процесса 
социализации человека в семье, школе и т.д., от господствующих в обществе цен-
ностей. охраной окружающей среды в украине в настоящий момент занимаются 
не только государственные органы власти, но и много гражданских региональных 
организаций. например, «Голос природы», молодежные организации «ноосфе-
ра», «Экоинициатива», «Печенеги» (г. харьков), «комитет экологического спасения 
украины» (г. львов), молодежная экологическая лига Приднепровья и много других. 
на развитие санитарной культуры в украине влияют СМи: телевизионные передачи, 
социальная реклама, реклама на tV, статьи в прессе.

разговорная культура – это искусство межличностного общения. Ее по-
двидами является культура телефонных разговоров, умение вести переговори и др. 
основными признаками разговорная культуры является отсутствие «суржика», не-
нормативной лексики и присутствие профессиональной терминологии в общении с 
коллегами.
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некоторые авторы рассматривают также такой вид культуры как 

экономическая [8, с. 238]. Экономическая культура – это система экономических 
знаний, умений и навыков, которые позволяют реализовать экономические права и 
экономически обосновано выполнять профессиональные обязанности.

из этого можно сделать вывод, что в настоящее время все эти виды 
культуры важны и необходимы как для развития современного общества, так и для 
эффективного функционирования организаций.
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Традиційна культура Японії – це культура особливої чарівності, витонченого 
смаку, інтуїтивного прозріння Істини. вона заполонила серця допитливих європей-
ців ще відтоді, коли в епоху великих географічних відкриттів (XiV ст.) опісля тривілої 
одіссеї португальські кораблі зрештою досягли овіяного легендами острова кюсю. 
Інтерес до японської культурної спадщини не згасає і донині. у пошуках виходу із 
тотальної світоглядно-антропологічної кризи, в якій опинилася західноєвропейська 
постмодерна цивілізація, представники її інтелектуально-творчої еліти все частіше 
звертають свій погляд до духовно-світоглядних традицій та медитативних практик 
Сходу.

унікальною цариною художнього універсуму японців є їх традиційна музич-
на культура. висвітленню її естетико-світоглядної специфіки присвячені роботи Г. 
Гвоздєвської, в. Сісаурі. видові, жанрово-стилістичні, ладотональні, метроритмічні 
та інші особливості старовинної японської музики перебувають у центрі дослідниць-
кого інтересу М. дубровської, М. Єсипової, С. лупіноса, а. Тамби, о. Южакової та ін. 
на наш погляд, перспективним є вивчення традиційного музичного мистецтва Япо-
нії з позиції світоглядних констант духовної культури цієї країни. однак такий підхід 
у музичній культурології, на жаль, практично не застосовується.

отже, метою статті є висвітлення магічної ролі музичного мистецтва у ду-
ховному житті японців стародавньої і середньовічної доби, а також прояву в ньому 
духовно-світоглядних констант японської традиційної культури.

Як свідчать стародавні хроніки, музика займала чільне місце в японській мі-
фологічній спадщині. Так, згідно синтоїстських переказів, вона з’явилася від самого по-
чатку існування світу. Саме їй земля зобов’язана визволенням від мороку і воцарінням 
світла. одна із стародавніх легенд японської хроніки «кодзіки» розповідає, як вели-
ка Священна богиня аматерасу, богиня сонця, засмучена загибеллю перистого коня-
улюбленця усіх богів, зачинилася в печері й увесь світ перестав освітлюватися, і любов, 
і надія щезли разом із нею. ніякі вмовляння богів не переконали сонячну богиню вийти 
назовні. І лише уцумі, богині радості, спало на думку завести хоровод і почати весело 
співати. вона виконувала мелодію на флейті з бамбуку. а в цей час вісімсот мільярдів 
богів супроводжували її мелодію своїми музичними інструментами (брязькальцями з 
дерева, мелодійними дзвіночками тощо). І, зрештою, радість перемогла. Почувши шум 
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музики і танців, аматерасу визирнула із гроту… І раптом морок покинув світ і знову, 
як і раніше, засяяло сонячне світло в долині високого неба і Землі [6].

За іншою легендою японська морська богиня бентен виявилася винахідни-
цею лютні і стала покровительницею дивного співацького голосу. вона з’являлася 
то у вигляді дракона, то в образі найвродливішої жінки з нижньою частиною тіла 
дракону чи риби, і завжди допомагала в реалізації романтичних, інтелектуальних та 
артистичних устремлінь японців [2, с. 205].

Із проникненням і поширенням в Японії буддизму (Vi ст.) музика починає 
розглядатися як сила, що має чудодійний вплив. у романі «уцухо-моногатарі» 
(«Повість про дупло») головний герой, син аристократа Фудзівара канемаса – 
накатада, виявляючись земним втіленням бодхисаттви, грає на струнному 
інструменті кото музику чистої землі будди амітабхі для того, щоб вказати людям 
Шлях Спасіння, привести до Просвітлення [5].

Про надзвичайні властивості гри на кото йдеться в іншій повісті – «Гендзі 
моногатарі» («Повість про Гендзі»): «до вивчення гри на кото не можна ставитися 
недбало. Це мистецтво має численні закони і відомо, що у стародавні часи ті, хто ви-
вчав їх належним чином, могли приводити в рух небо і Землю, пом’якшувати богів і 
жахливих демонів. вони знали, як узгоджувати зі звуками кото звуки інших інстру-
ментів, як перетворити в радість глибокий смуток, як піднести низьку людину до 
благородної… коли вони грали на кото, місяць і зірки, що сяяли в небі, приходили в 
рух, сипався сніг і град, а у хмарах лунав грім» [цит. за: 7, с. 184].

Музика допомагала вирішувати японському народу і державні справи. в 
Vi ст. до н.е. вона спасає японську державу від загибелі. бойовими піснями перший 
мікадо дзімму (прямий нащадок аматерасу) надихає своїх воїнів на нову атаку на 
неприятеля, піднімає їх героїчний дух, – і перемога залишається за японцями.

[Я] в бликах перламутра
На створках мидии
[открытой]
Сверкание мечей
[в грядущих битвах]
наблюдаю.
Невідомий японський автор [9]

упродовж усього стародавнього (кодай) і середньовічного (тюсей) періодів 
музичне мистецтво зберігало свою надзвичайну популярність у культурному житті 
японців. участь музики була обов’язковою на всіх врочистостях, під час церемоній, 
свят. Поряд із поетами музиканти приймали участь у всенародних поетичних зма-
ганнях – утагаках. Скрізь лунав спів, звуки великих барабанів, тамбуринів, мідних 
гонгів, бронзових дзвонів.

Світоглядно-релігійним підґрунтям і філософсько-естетичною основою роз-
витку традиційної музичної культури японців та способів її трансляції виявився роз-
маїтий комплекс ідей синтоїзму, даосизму, конфуціанства, буддизму і дзен-буддизму. 
більшість із них, виявляючись запозиченими, трансформувалися на національному 
ґрунті (насамперед, на базі синтоїзму) і на предметно-концептуальному рівні викрис-
талізувалися у систему духовно-світоглядних констант – краси (бі), істини (макото), 
порожнечі (му), шляху (дао), миті, природи, серця (кокоро) та ін.
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один із ключових принципів художнього мислення японців, і музичного зо-

крема, визначила впевненість у тому, що вони є нащадками богів, продовжувачами їх 
справи, покликаними творити одухотворені речі. отже, будь-яке створіння рук люд-
ських – в тому числі твір мистецтва – має божественну сутність, своє камі. воно несе 
на собі відбиток божественної краси (бі), яка іманентна кожному предмету, явищу – 
треба лише помітити, відчути і виявити її. а повторне, нице, гротескне якщо й існує 
в довколишньому світі, то має бути переображене рукою майстра. З цього приводу 
один із засновників японського музично-театрального мистецтва но дзеамі Мотокіє 
писав: «Жахливе є сутністю демона. Сутність жахливого відмінна від чарівного, як 
чорне від білого» [цит. за: 1, с. 198]. однак актор має виконати цю роль в дусі краси 
юген так, щоб захопити, зачарувати глядачів. І тоді, за його словами, персонаж-демон 
уподібниться «відвісній скелі, на якій ростуть квіти» [цит. за: 1, с. 198]. Із цими слова-
ми резонує хайку кобаясі Ісса:

В зарослях сорной травы
Смотрите, какие прекрасные
Бабочки родились [8, с. 409].

в основі японської концепції звукосприйняття лежить уявлення про кожну 
мить буття як самостійну сутність, витоки якого укорінюються в буддійській «кван-
товій» моделі універсуму, де кожний окремий елемент –дхарма – виявляється ема-
нацією будди, Істиною сущого. Тому у всіх основних жанрах японської традиційної 
музики простежується особливе ставлення до першоелемента музичної мови – зву-
ку – як до «самостійної субстанції в музичній формі» [3, с. 14]. Його сприйняття пе-
редбачає тривале споглядання, виявлення просторової глибини.

Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних
Цветов отзвук его плывет… [8, с. 287]

у цьому хайку басьо виражена, на думку Г. Гвоздєвської, одна із головних 
особливостей японського музичного мислення, співзвучна буддійському 
світовідчуттю – «вслуховування в реверберації звуку, що щезає з реалій буття, але 
залишається в людській свідомості як образ, який породжує ланцюг символічних 
асоціацій» [3, с. 25].

Ефект розчинення звуку в тиші повертає слухача зі світу земного (світу 
ілюзій) у царину істинного буття – великої Порожнечі – із «животворного лона» якої, 
згідно буддійської метафізики, з’являються всі явища і куди повертаються знову.

універсалізований характер філософеми Порожнечі (му) як духовного 
першопочатку сущого, «глибинної організуючої не-форми» (в. Малявін), в межах 
якої не діють закони земного тяжіння, і її взаємовідношення із матерією в логіці «не-
два» (одного, Єдиного) прослідковуються не лише на мікрорівні музичної форми 
(одного звуку), а й на меза- і макрорівні. Цим зумовлюється відсутність в японських 
музичних композиціях контрастного тематичного матеріалу, строго фіксованого 
метроритму, внутрішньоладових тяжінь, накопичення і зняття інтонаційної напруги 
тощо.

Традиційна японська музична естетика тісно пов’язана з природою. 
російський японіст д. Главєва взагалі акцентує увагу на тому, що природа 
виявилася тією основою, «на якій японці зіткали полотно своєї культури» [4, с.19]. 
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Тому невипадково у цій країні склалися самобутні «ландшафтні культуроформи» 
(природна поезія і проза, пейзажний живопис, садово-паркове мистецтво, ікебана, 
бонсаі), які виявляють бажання японців органічно вбудуватися в світ природи, не 
порушуючи його зв’язки. відповідно, і японська музика наближена до звуків природи 
і часто передає шум дощу, подих вітру, шелест листя, дзюрчання води в річці тощо. 
в її творах відсутнє домінування волі композитора, а, навпаки, відчутне бажання 
розчинитися в природному довкіллі, схилитися перед ним.

в епоху хейан в Японії існував взаємозв’язок між порами року, годинами доби 
і ладами, в яких виконувалися твори палацової музики гагаку. Подібні зауваження зу-
стрічаються в повісті «Гендзі-монагатарі»: «в імператорському палаці виконувалися 
тільки твори в ладі сьо-дзьо, який відповідав порі року» [цит. за: 7, с.196]. або: «Як тіль-
ки на небі з’явився місяць, почалося виконання музики… П’єси, вибрані відповідно до 
пори року, звучали дивно і гармонійно, поєднувалися із шумом вітру, що дув з ріки» 
[цит. за: 7, с. 196]; а «… коли почало світати, музиканти перестроїли інструменти із ладу 
рьо в лад ріцу і зіграли “кісюнраку”» [цит. за: 7, с. 197]. Тонкощі поєднання музичного 
твору з тією чи іншою порою року, із сезонними або навіть добовими коливаннями 
температури складали один із секретів передачі виконавської майстерності. Зокрема, 
в уже згадуваній нами «Гендзі-моногатарі» розповідається про нюанси навчання гри 
на кото дівчини на ім’я Сан-но мія: «Гендзі вчив її секретам майстерності: як повинне 
змінюватися звучання інструмента в залежності від доби року і як вибрати потрібний 
лад, коли стоїть спека або коли прохолодно» [цит. за: 7, с. 197].

отже, в межах статті розкрито прояви магічної функції музичного мистецтва 
у духовному житті японців стародавньої та середньовічної доби, а також висвітлено 
його естетико-стилістичні особливості з точки зору духовно-світоглядних основ тра-
диційної культури Японії – констант краси (бі), порожнечі (му), миті, природи.
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