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Анотація. Досліджувалася потужність і ємність анаеробних процесів енергозабезпечення організму дівчат, які проживають 
у низинних районах Закарпаття. Встановлено, що фізична працездатність та анаеробна продуктивність дівчат низинних 
районів Закарпаття залежить від соматотипу. Найвищий рівень анаеробної продуктивності за показниками потужності анае-

робних алактатних і лактатних процесів енергозабезпечення виявлено у представниць ендомезоморфного соматотипу, а 
найнижчий – у ектоморфного. Найнижчий рівень анаеробної продуктивності за відносним показником ємності анаеробних 
лактатних процесів енергозабезпечення виявлено у представниць ендомезоморфного соматотипу, а найвищий – у ектомор-
фного. 

Ключові слова: анаеробна продуктивність, фізичне здоров’я, соматотип 

 

Вступ. Відповідно до існуючих концепцій інтеграль-

ними показниками фізичного здоров’я є аеробна та 

анаеробна продуктивність організму. При цьому анае-

робна продуктивність організму зазвичай не береться 

до уваги. Хоча суттєву роль у формуванні фізичного 

здоров’я відіграють не лише аеробні, але й анаеробні 

процеси енергозабезпечення життєдіяльності організ-

му. Результати досліджень [2, 7, 8] свідчать про існу-

вання тісного кореляційного взаємозв’язку між аероб-
ною та анаеробною продуктивністю організму, де фак-

торним показником виступає анаеробна (лактатна) 

продуктивність організму.  

Як відомо, формування фізичного здоров’я відбу-

вається під впливом ендогенних та екзогенних чинни-

ків. Важливим фактором, що впливає на морфофунк-

ціональний стан людини виступає територіальна на-

лежність, тому національні та популяційні відмінності 

морфофункціональних показників стимулюють нау-

ковців до пошуку відносних стандартів для жителів 

окремих регіонів [1, 3, 8]. 

Відомості про вікову динаміку анаеробної продук-
тивності організму людини суперечливі. Існують дані, 

які свідчать про зростання анаеробної алактатної і лак-

татної продуктивності до 18 років і її стабільність до 30 

років. В осіб, молодших 18 і старших 30 років, анаеро-

бна продуктивність знижується в середньому на 1-2% 

на кожен рік життя [10, 12]. На рівномірне вікове зни-

ження анаеробної продуктивності вказують К. Бушард 

і співав. [16]. За їх даними, таке зниження досягає при-

близно 6% на десятиріччя. Причому, динаміка знижен-

ня анаеробної продуктивності не залежить від статі [2, 

10, 18]. Існують відомості, що у молоді 10-14 років по-
тужність анаеробних лактатних процесів енергозабез-

печення, яку визначали за відносним показником мак-

симальної кількості зовнішньої механічної роботи за 30 

с, не відрізняється від дорослих [2, 7]. Разом з тим, ре-

зультати досліджень C.A. Gaul з співав. [11] перекону-

ють у тому, що лактатна та алактатна анаеробна проду-

ктивність дітей до завершення пубертатного періоду 

значно нижча, ніж у дорослих.  

У серії робіт вітчизняних та іноземних вчених переко-

нливо доведено, що складові фізичного здоров’я зумо-

влені соматотипічною приналежністю. З огляду на те, 

що людині притаманна велика розбіжність морфологі-

чних та фізіологічних ознак, пов’язаних із типом кон-

ституції, суттєву роль в адаптації організму, яка харак-

теризує рівень фізичного здоров’я, відіграють індиві-

дуальні соматотипологічні особливості [3, 5, 14]. 

На даний час дослідження показників анаеробної 
продуктивності організму проводилися у осіб різного 

віку і статі без урахування територіальної належності 

обстежуваних осіб. Дослідження анаеробної продук-

тивності організму у осіб постпубертатного періоду 

онтогенезу з різним соматотипом, які проживають в 

Закарпатському регіоні, дозволить отримати нормати-

ви фізичного здоров’я дівчат. 

З огляду на вищевикладене метою даної роботи є 

встановити здатність дівчат різного соматотипу ни-

зинних районів Закарпатської області адаптуватися до 

фізичної роботи в анаеробному режимі енергозабез-

печення.  
Матеріали і методи. Проведено порівняльний ана-

ліз рівня фізичного здоров’я у дівчат постпубертатного 

періоду онтогенезу віком від 16 до 20 років. Кількість 

обстежених дівчат низинних районів Закарпатської 

області становила 118 осіб (53,6%). Рівень фізичного 

здоров’я оцінювали за показниками анаеробної проду-

ктивності організму. Для цього визначали потужність 

анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення 

організму за максимальною кількістю роботи, викона-

ної за 10 с (ВАнТ 10), а також потужність анаеробних 

лактатних процесів енергозабезпечення організму за 
максимальною кількістю роботи, виконаної за 30 с 

(ВАнТ30) використовуючи метод Вінгатського анаеро-

бного тесту, описаного Ю.М. Фурманом зі співавтора-

ми [9]. Для оцінки ємності анаеробних лактатних про-

цесів енергозабезпечення організму, тобто максималь-

ної кількості зовнішньої роботи за 1 хв (МКЗР), вико-

ристовували методику Shogy A., Cherebetin G. [15]. 

Соматотип визначали за методом Хіт-Картера, який 

вважається універсальним, тому рекомендується для 

7
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обстежень людей різної расової приналежності, різної 

статі, широкого вікового діапазону (від 14 до 70 років), 

а також забезпечує трьохкомпонентну (жирового, 

м’язового та кісткового компоненту) антропометричну 

оцінку. За допомогою даного методу можна кількісно 

оцінити перевагу: ендоморфії, або відносного ожирін-

ня; мезоморфії, або відносного розвитку скелетно-

м’язової системи; ектоморфії, або відносної лінійності 

(витягнутість тіла). Кожен компонент визначався в не-
змінній послідовності: ендоморфія – мезоморфія – ек-

томорфія, які виражаються числовими значеннями (ан-

тропометричними похідними) з точністю до однієї де-

сятої. За методом Хіт-Картера соматотип визначали 

графічним способом, або ж алгоритмом, оскільки за 

алгоритмом вираховувати соматотип зручніше. 

Результати дослідження та їх обговорення. У до-

сліджуваних дівчат за методом Хіт-Картера визначи-

ли соматотип і умовно розподілили їх на п’ять груп: з 

ектоморфним соматотипом, ендоморфним соматоти-

пом, ендомезоморфним соматотипом, мезоектоморф-

ним соматотипом, зі збалансованим соматотипом. 
Розподіл дівчат низинних районів за соматотипами у 

відсотковому відношенні поданий на рис. 1. Найбіль-

шу кількість дівчат виявлено зі збалансованим 

(34,7%) та ендомезоморфним (32,2%) соматотипом, 

найменшу із ектоморфним (10,2%) та мезоектоморф-

ним (9,3%) соматотипом.  
 

 
Рис. 1. Співвідношення чисельності представниць різних 

соматотипів низинних районів у % 
 

Результати досліджень потужності анаеробних алакта-

тних процесів енергозабезпечення організму за абсо-

лютною величиною ВАнТ10 абс. у дівчат низинних ра-

йонів виявили суттєву перевагу цього показника у 

представниць ендомезоморфного соматотипу, порівня-

но з особами інших соматотипів. Так, значення аб-

солютного показника ВАнТ10 абс. у представниць ендо-

мезоморфного соматотипу у середньому становить 

2658,1  76,75 кгм∙хв-1, що на 36,4% перевищує зна-
чення представниць з мезоектоморфним соматотипом, 

яке становить 1948,9  51,4 кгм·хв-1 (р < 0,05), на 10,4% 
перевищує значення представниць з ендоморфним со-

матотипом 2408,6  70,2 кгм·хв-1, на 15% перевищує 
значення представниць зі збалансованим соматотипом 

2314,8  67,83 кгм·хв-1 та на 48,2% перевищує середнє 
значення представниць ектоморфного соматотипу, яке 

становить 1793,4  46,1 кгм·хв-1 (р < 0,01). Дослідження 
потужності анаеробних алактатних процесів енергоза-

безпечення організму за відносною величиною ВАнТ10 

у представниць низинних районів засвідчило вірогідно 

нижчий рівень даного показника у дівчат ектоморфно-

го та ендоморфного соматотипів порівняно зі значен-

нями представниць інших соматотипних груп. У осіб 

ендомезоморфного соматотипу середнє значення 

ВАнТ10 відн. (40,25  1,23 кгм·хв-1·кг-1) вірогідно пере-
вищує середню величину дівчат лише ендоморфного 

(37,1  0,65 кгм·хв-1·кг-1) соматотипу, тоді як середнє 
значення ВАнТ10 відн. у представниць збалансованого 

(40,5  1,28 кгм·хв-1·кг-1) соматотипу вірогідно (р0,05) 

перевищує значення дівчат ендоморфного соматотип-

пу на 9,2% та ектоморфного соматотипу (37,4  
0,76 кгм·хв-1·кг-1) на 8,2%. У представниць ендомезо-

морфного, мезоектоморфного та збалансованого сома-

тотипів середні значення ВАнТ10 відн. не мають між со-

бою вірогідної відмінності (р > 0,05).  

Аналіз результатів досліджень анаеробної продук-

тивності за абсолютною величиною показника поту-

жності анаеробних лактатних процесів енергозабезпе-

чення організму (ВАнТ30) у дівчат низинних районів 

показав, що середнє значення абсолютного показника 

ВАнТ30 представниць ендомезоморфного соматотипу 

низинних районів становить 2562,4  74,73 кгм∙хв-1, 
що на 13,3% більше, ніж у представниць збалансова-

ного соматотипу (р < 0,05), у яких величина даного 

показника становить 2261,8  71,18 кгм∙хв-1; на 36,6% 

більше, ніж у дівчат мезоектоморфного соматотипу 

(р < 0,01), середнє значення яких становить 1876,3  
48,9 кгм∙хв-1; на 50% переважає значення представ-

ниць ектоморфного соматотипу (р < 0,01), яке стано-

вить 1708,6  40,6 кгм∙хв-1 та на 10,6% переважає зна-
чення представниць ендоморфного соматотипу (р < 

0,01), яке становить 2316,4  63,5 кгм∙хв-1.  
Результати досліджень фізичної працездатності за 

показниками анаеробної продуктивності організму 

відображені у таблиці 1.  

Особливості прояву анаеробної продуктивності у 

представниць низинних районів різних соматотипів 

виявлено також при визначенні відносної величини 

потужності анаеробних лактатних процесів енергоза-

безпечення організму. Найнижчі середні значення 

ВАнТ30 відн. спостерігаються у представниць низинних 

районів ектоморфного (35,4  0,72 кгм·хв-1·кг-1) та ен-

доморфного (35,7  0,96 кгм·хв-1·кг-1) соматотипів, які 
між собою не відрізняються (р>0,05). Найвищі середні 

значення ВАнТ30 відн. мають представниці низинних 

районів ендомезоморфного 39,0  1,03 кгм·хв-1·кг-1 та 

збалансованого 39,33  0,89 кгм·хв-1·кг-1 соматотипів, 

які вірогідно на 6% переважають значення представ-
ниць мезоектоморфного соматотипу, на 11% перева-

жають значення представниць ектоморфного та на 10% 

ендоморфного соматотипу.  

13,6% 

32,2% 

9,3% 

10,2% 

34,7% 

ендоморфний ендомезоморфний 

мезоектоморфний ектоморфний 

збалансований 
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Таблиця 1. Анаеробна продуктивність організму дівчат низинних районів Закарпаття залежно від соматотипу (n=118) 

Показники 

Середнє значення, Мm 

ендоморфи 

(n=16) 

ендомезоморфи 

(n=38) 

мезоектоморфи 

(n=11) 

екоморфи 

(n=12) 

збалансований соматотип 

(n=41) 

ВАнТ 10,  
кгм∙хв-1 

 

2408,670,2 
2658,176,75 

* 

1948,951,4 

* 

1793,446,1 

 

2314,867,83 

ВАнТ 10, 
кгм∙хв-1∙ кг-1 

 

37,10,65 
40,251,23 38,50,81 

 

37,40,76 
40,51,28 

ВАнТ 30, 
кгм∙хв-1 

 

2316,463,5 
2562,474,73 

* 

1876,348,9 

* 

1708,640,6 

 

2261,871,18 

ВАнТ 30, 
кгм∙хв-1∙ кг-1 

 

35,70,96 
39,01,03 

 

37,10,5 

 

35,40,72 
39,330,89 

МКЗР, кгм∙хв-1  
1482,150,7 1364,740,6 

* 

1218,736,4 

* 

1183,826,4 

* 

1273,237,8 

МКЗР, кгм∙хв-1∙ 
кг-1 

22,90,73 
* 

20,90,59 
23,90,9 24,71,08 22,70,68 

Маса тіла, кг 
64,82,46 65,22,81 

* 

50,62,31 

* 

48,21,9 
56,01,72 

Примітки. Вірогідність відмінності середніх значень (р<0,05): 

* – відносно ендоморфного соматотипу;  – відносно ендомезоморфного соматотипу;  – відносно мезоектоморфного сома-

тотипу;  – відносно ектоморфного соматотипу;  – відносно збалансованого соматотипу. 
 

Результати досліджень ємності анаеробних лактатних 

процесів енергозабезпечення організму за абсолютною 

величиною МКЗР виявили суттєву перевагу цього по-

казника у дівчат низинних районів ендоморфного со-

матотипу, порівняно з представницями інших сомато-
типів. Так, значення абсолютного показника МКЗР у 

представниць ендоморфного соматотипу становить 

1482,1  50,7 кгм∙хв-1, що в середньому на 21,7% пере-
вищує значення представниць з мезоектоморфним со-

матотипом, яке становить 1218,7  36,4 кгм·хв-1, на 
16,4% зі збалансованим соматотипом, яке становить 

1273,2  37,8 кгм·хв-1 та на 25,2% з ектоморфним сома-

тотипом, яке становить 1183,8  26,4 кгм·хв-1 (р < 0,05). 
Середні значення МКЗРабс. представниць ендоморфно-

го та ендомезоморфного соматотипів між собою віро-

гідно не відрізняються.  

Дослідження ємності анаеробних лактатних проце-

сів енергозабезпечення організму за відносною вели-

чиною МКЗР засвідчило вірогідно нижчий рівень да-

ного показника у представниць низинних районів ен-

домезоморфного соматотипу (20,9  0,59 кгм·хв-1·кг-1) 
порівняно зі значеннями представниць інших сомато-

типних груп.  

У представниць ендоморфного соматотипу середнє 

значення МКЗРвідн. (22,9  0,73 кгм·хв-1·кг-1) таке ж, як 

середнього значення МКЗРвідн. у представниць збала-

нсованого соматотипу (22,7  0,68 кгм·хв-1·кг-1). Ра-
зом з тим, середнє значення осіб ектоморфного сома-

тотипу (24,71,08 кгм·хв
-1

·кг
-1

) є найвищим і переви-
щує значення дівчат ендоморфного соматотипу на 

7,8%, збалансованого соматотипу на 8,8%, мезоекто-

морфного соматотипу (23,90,9 кгм·хв-1·кг-1) на 3,3%, 
які між собою не відрізняються (р>0,05).  

Висновки. Рівень анаеробної продуктивності дів-

чат низинних районів Закарпаття залежить від сома-

тотипу. Потужність анаеробних алактатних і лактат-
них процесів енергозабезпечення у дівчат з ендомезо-

морфним соматотипом вищий, ніж у представниць 

інших соматотипів. Найменшими ці показники вияви-

лись у дівчат з перевагою ектоморфії.  

Величина відносного показника потужності анае-

робних алактатних і лактатних процесів енергозабез-

печення організму у представниць ендомезоморфно-

го, мезоектоморфного та збалансованого соматотипів 

більша, ніж у представниць ендоморфного та ектомо-

рфного соматотипів.  

Результати досліджень свідчать про те, що значен-

ня абсолютних показників максимальної кількості 
зовнішньої механічної роботи за 1 хв у дівчат низин-

них районів виявилися вірогідно вищими у представ-

ниць ендоморфного соматотипу, найнижчими є зна-

чення абсолютних показників у представниць екто-

морфного соматотипу, а значення відносних показни-

ків МКЗР виявилися найвищими у дівчат з ектоморф-

ним соматотипом, а найнижчими у представниць з 

ендомезоморфним соматотипом.  
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Study the level of physical health of girls, which are living in lowland areas of Transcarpathia by the metabolic level  

of anaerobic energy ensuring 

O.А. Dulo, K.P. Melega, S.M. Dzhupina, O.Y. Guzak 
Abstract. Was founded that the level of anaerobic productivity which depicted the physical health of girls (16-20 years) who live at 

lowland areas of Transcarpathia is addicted to somatotype. Studying the anaerobic productivity of organism by the relative values 10-
WAT and 30-WAT showed us probably low level of indicators at representatives of endomorphic and ectomorphic somatotypes.  The 
average indicators of 10-WAT and 30-WAT of girls with balanced somatotype are authentically higher than indicators of girls with 
mesoectomorphyc somatotype by 5,9% and higher by 10,5% than with ectomorphic and endomorphic somatotypes (p<0,05). The 

highest average indicators of MCEWabs we could see at girls with endomorphic somatotype – 1482,150,7 kgmmin-1. The lowest 

indicators of MCEWrel. we could see at girls who live at lowland areas with endomesomorphic somatotype. The highest indicators of 
MCEWrel. authentically determined at girls with ectomorphic somatotype (p<0,05). 

Keywords: anaerobic productivity, physical health, somatotype 
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Анотація. Робота присвячена вивченню впливу термобальнеотерапії на психоемоційний стан у хворих на остеохондроз 
шийного відділу хребта (ОШВХ). Встановлено, що індивідуально підібрані вправи на розслаблення у воді та психоемоційна 
корекція пацієнтів значно покращила показники сну, самооцінки, активності, впевненості в собі та якості життя. 

Ключові слова: остеохондроз шийного відділу хребта, психоемоційні порушення, термобальнеотерапія 
 

Вступ. Актуальність теми викликана збільшенням 
кількості хворих з хронічним болем в спині та збіль-

шенням симптомів психоемоційних розладів у цих 
пацієнтів.  

Психоемоційний стан хворого та його поведінка 
змінюються при будь-якому хронічному захворюванні. 

За даними наукових досліджень, близько третини хво-

рих, що звертаються до лікаря загальної практики із 
соматичними скаргами, потребують також і корекції 

виявлених психоемоційних розладів (ПЕР). [ 2,3]. 
Реалізація основних завдань реабілітації ОШВХ – 

відновлення функціональної активності шийного відді-
лу хребта (ШВХ), запобігання хронізації процесу та 

стійкої втрати працездатності – залежить від індивіду-
алізації програми відновлення з урахуванням адапта-

ційних і компенсаторних можливостей організму паці-
єнта, і в результаті дозволяє покращити загальний стан 

пацієнтів [5,6]. 
Накопичений досвід свідчить, що завдання віднов-

ного лікування вирішуються найбільш повно, якщо 
здійснюється єдина стратегія і тактика реабілітацій-

них заходів. Дослідженнями Cameron M.N. (1999) до-
ведена ефективність спільного використання фізич-

них вправ та гідротерапії, тобто виконання комплексу 
вправ під водою з метою лікування хронічних запаль-

них або дегенеративно-деструктивних процесів, особ-
ливо при обмеженнях рухової активності [7].  

Головною перевагою санаторно-курортного оздоро-
влення є широке використання рекреаційного потенці-

алу курортних місцевостей, діючими факторами яких є 
зовнішнє застосування термальних мінеральних вод, 

тому що їхні хімічний, тепловий та механічний факто-
ри сприяють позитивній динаміці таких показників як 

збільшення здатності до навантаження та енергійність, 
знижують больовий синдром. Спостерігається і покра-

щення психоемоційного стану – зменшення проявів 
дратівливості, тривожності та втомлюваності [4]. 

При виборі індивідуальної методики термобальнео-
терапії з одночасним проведенням комплексу вправ 

ЛФК нами враховувались особливості клінічних про-
явів і загальний стан адаптивних систем організму у 

зв’язку з активною дією методу на серцево-судинну, 

дихальну, нервову системи. 
Методи дослідження. Під наглядом знаходились 73 

хворих на ОШВХ з симптомами ПЕР, які знаходились 
на оздоровленні на базі санаторію “Термал Стар”. До 

початку застосування реабілітаційного комплексу об-
стеження включало збір та аналіз суб’єктивних та 

об’єктивних проявів хвороби, вивчення психоневроло-

гічних показників з використанням загальних та спеці-
альних опитувальників. В статті представлено окремий 

етап комплексних досліджень. Оцінка ефективності 
фізичної реабілітації (ФР) базувалась на позиціях дока-

зовості з використанням об’єктивних прямих критеріїв 
ефективності, проводилась за динамікою зміни психо-

неврологічних показників, функціональних можливос-

тей хворого в його повсякденному житті.. За ступенем 
інформативності, та складності були виділені та вико-

ристані тести, найбільш доступні на санаторно-курорт-

ному етапі реабілітації 1. 

Результати дослідження. Загальна характеристика 
показників психоемоційного стану у хворих на ОШВХ 

з симптомами ПЕР на базі санаторію «Термал Стар» до 
початку реабілітації представлена в таблиці 1. Біль-

шість пацієнтів скаржились на швидку втомлюваність, 
загальну слабкість, пониження енергії, спадок сил, 

зменшення загальної активності, відсутність почуття 
бадьорості та відпочинку, погіршення пам'яті, важкість 

засинання, пробудження вранці невиспаним та ін..  
Позитивна динаміка показників, отриманих після за-

вершення курсу реабілітації, підтвердила переваги су-
місного використання термобальнеотерапії, ЛФК та ко-

рекції ПЕР. У більшості пацієнтів (88%) зникли: швид-
ка втомлюваність, загальна слабкість; збільшилось від-

чуття енергії та приливу сил, підвищилась загальна ак-
тивність, почуття бадьорості. Ознаки безсоння, відчут-

тя розбитості зранку, важкість засинання, пробудження 
вранці невиспаним - зникли у 85% пацієнтів. Збільши-

лась здатності до концентрації уваги – у 78%. Показни-
ки емоційної лабільності, знервованості, підвищеної 

вразливоті, а також пасивність, пониження інтересу до 
раніше звичної активності на роботі та в побуті (вклю-

чаючи і секс), негативні зміни спілкування вдома та на 
роботі, пониження самооцінки, впевненості в собі, не-

задоволеність собою зникли – у 74%. Результати по-

вторного опитування показали, що хворі стали більш 
рішучими та відповідальними, здатними приймати рі-

шення щодо свого теперішнього стану та шляхів відно-
влення здоров’я – у 70%. Роздратованість,песимізм не-

витриманість, негативізм, зникли – у 61%. Відчуття 
“вживання” пацієнта у хворобу зникло – у 50%. Були 

проведенні також дослідження динаміки окремих пока-
зників: наявність та інтенсивність головного болю та 

головокружіння, проявів депресії та тривожності. Так, 
при первинному обстеженні хворих турбували головні 

болі інтенсивністю в 2,2 ± 1,9 балів (норма – 0 балів) та 
головокружіння силою в 2,5 ± 1,3 бали (норма – 1,0 ± 

0,9 бала), таблиця 2.  
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Таблиця 1. Динаміка психоемоційних показників у хворих на ОШВХ з симптомами ПЕР на базі санаторію “Термал Стар” 

№ 
п/п 

Психоемоційні порушення 

До початку реабілітації, 

n = 73 

Після курсу реабілітації, 

n = 73 
%  

зникнення 
Абс. % Абс. % 

1 Швидка втомлюваність, загальна слабкість 57 78 7 12 88 

2 
Емоційна лабільність, знервованість, підвищена вразли-
вість 

50 68 13 26 74 

3 Роздратованість,песимізм невитриманість, негативізм 46 63 18 39 61 

4 
Пониження енергії, спадок сил, зменшення загальної ак-
тивності 

57 78 7 12 88 

5 
Пасивність, пониження інтересу до раніше звичної актив-
ності на роботі та в побуті (включаючи і секс) 

38 52 10 26 74 

6 Позитивних переживань набагато менше, як негативних 40 55 8 20 80 

7 “Вживання” пацієнта у хворобу 40 55 20 50 50 

8 Негативні зміни спілкування вдома та на роботі 38 52 10 26 74 

9 
Пониження самооцінки, впевненості в собі, незадоволе-
ність собою 

38 52 10 26 74 

10 Пониження здатності до концентрації уваги 37 51 8 22 78 

11 Погіршення пам'яті 46 62 18 39 61 

12 Нерішучість, нездатність приймати рішення 40 55 12 30 70 

13 Безсоння 46 63 7 15 85 

14 Відчуття розбитості зранку 46 63 7 15 85 

15 Відсутність почуття бадьорості та відпочинку 50 68 6 12 88 

16 Важкість засинання, пробудження вранці невиспаним 46 62 7 15 85 

 

В той же час показники оцінки депресії та тривоги 

(шкала Гамільтона – НАМD) та показники тривожно-

сті (шкала “тривоги” Спілбергера в обробці Ю.Л. Ха-

ніна – STAI) були значно вищими за норму і станови-

ли відповідно 13,0 ± 1,7 балів (норма – 5,9 ± 1,3 бала) 

та 23,3 ± 3,1 балів (норма – 12,9 ± 1,4 бала), що підт-

вердило наявність ПЕР у хворих на ОШВХ. 

 

Таблиця 2. Динаміка психоемоційних показників у хворих на ОШВХ з симптомами ПЕР на базі санаторію “Термал Стар” 

№  Показники 

До початку  
реабілітації, n = 73 

Після курсу  
реабілітації, n = 73 

Контрольна 
група 

Бали (М ± м) 

1 
Інтенсивність головного болю  
(HIS) 

2,2 ± 1,9 
р0 < 0,01 

0,3 ± 0,1 
р1 < 0,05 

0 

2 
Головокружіння  
(Dizziness Handicap Inventory) 

2,5 ± 1,3 
р0 < 0,01 

0,9 ± 0,3 
р1 < 0,05 

1,0 ± 0,9 

3 
Показники оцінки депрессії та тривоги  

(шкала Гамільтона – НАМD) 

13,0 ± 1,7 

р0 < 0,01 

5,7 ± 1,1 

р1 <0,05 
5,9 ± 1,3 

4 
Рівень тривожності  
(шкала “тривоги” Спілбергера в обробці Ю.Л. Ханіна – STAI) 

23,3 ± 3,1 
р0 < 0,05 

12,1 ± 2,7 
р1 < 0,1 

12,9 ± 1,4 

р0 – достовірність змін показників до реабілітації з показниками норми;  
р1 – достовірність змін показників до та після реабілітації. 
 

Висновки. Вже з перших днів виконання вправ ЛФК 

в термальній мінеральній воді басейна санаторію “Те-

рмал Стар”, на фоні позитивної психоемоційної спря-

мованості, пацієнти відмічали зменшення клінічних 

проявів захворювання, протибольовий, спазмолітич-

ний вплив на м’язи та суглоби, загальний седативний 

вплив на весь організм. Представлені дані є окремими 

етапом досліджень по розробці комплексів реабіліта-

ції для хворих на ОШВХ, потребують подальшого 

аналізу та вивчення. 
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The impact on the performance termobalneotherapy emotional state of patients with osteochondrosis of the cervical spine 

O.U. Huzak, V.G. Kudyk, O.B. Maltseva, M.U. Shcherba 
Abstract. The research is devoted to studying the impact on thermobalneotherapy psycho-emotional state of patients with oste-
ochondrosis of the cervical spine. It was found out that individually tailored relaxation exercises in water and psycho-emotional ad-

justment of patients significantly improved sleep parameters, self-activity, self-confidence and quality of life. 
Keywords: osteochondrosis of the cervical spine, psycho-emotional disorders, termobalneotherapy 

13

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015 www.seanewdim.com



 

Роль TLR9 для изучения эффективности использования  

противовирусной терапии при хронической Епштейна-Барр вирусной  

инфекции в стадии репликативной активности 

С.А. Зубченко* 
кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина 
*Corresponding author. E-mail: svitlana_zu@meta.ua 

 

Paper received 15.06.15; Revised 22.06.15; Accepted for publication 26.06.15. 
 

Аннотация. Tool-like рецепторы (TLRs) экспрессируются на многих клетках организма, в т.ч. иммунокомпетентных и осу-
ществляют относительно специфическое распознавание чужеродных молекулярных структур микроорганизмов. Проанали-
зированы результаты экспрессии TLR9 на моноцитах и лимфоцитах у 40 больных с хронической Эпштейна-Барр вирусной 
инфекцией в стадии репликативной активности до/после месячного курса лечения Гропринозином и в процессе наблюдения 
через три месяца. Определено, что до лечения экспрессия TLR9 на лимфоцитах была в 2,4 раза больше,  чем на моноцитах. 
После месячного курса лечения Гропринозином уровень экспрессии TLR9 на моноцитах увеличивался, а на лимфоцитах – 
уменьшался, что коррелировало с регрессией клинических проявлений инфекции. Рекомендуется уровень экспрессии TLR9 

на иммунокомпетентных клетках, использовать как маркер мониторинга эффективности противовирусного действия имму-
нотропных препаратов, в частности Гропринозина. 
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Введение. Иммунную систему человеческого орга-
низма можно охарактеризовать как систему, которая 
контролирует генетически детерминированный го-
меостаз клеточного и гуморального состава. Взаимо-
действие клеточных и гуморальных компонентов 
врожденных и адаптивных звеньев иммунной систе-
мы обеспечивают эффективность иммунного ответа, в 
частности, элиминацию инфекционных агентов – но-
сителей чужеродной генетической информации.  

Краткий обзор публикаций по теме. На протяже-
нии последних десятилетий значительное количество 
исследований было посвящено изучению механизмов 
адаптивного звена иммунной системы. Следовательно, 
недостаточно уделялось внимания и до последнего 
времени практически ничего не было известно о меха-
низмах распознавания чужеродного антигена клетками 
врожденного иммунитета. Значительным достижением 
стало открытие рецепторов на клетках врожденного 
иммунитета, так называемых Toll-подобных рецепто-
ров (TLR). В отличие от высоко специфического рас-
познавания патогена Т- и В-клеточными рецепторами, 
TLR осуществляют относительно специфическое рас-
познавание чужеродных молекулярных структур мик-
роорганизмов, так называемых патоген-ассоциирован-
ных участков или паттерн-участков (РАМР – pathogen-
associated molecular patterns) [2, 4-6]. 

На сегодня известно 13 TLRs, включая человека 
(TLR1 – TLR10), они обнаружены также и в растений. 
Для этих рецепторов характерна очень низкая плот-
ность экспрессии по сравнению с другими мембрано-
связующими белками. Еще одной характерной особен-
ностью онтогенетической экспрессии TLRs является 
постепенное увеличение плотности рецепторов на 
мембране клетки в течение интра- и постнатального 
развития индивидуума [14-15]. Уровень экспрессии 
TLRs у взрослого человека также не является величи-
ной постоянной. Следовательно, активность экспрес-
сии быстро увеличивается в ответ на воздействие 
PAMP инфекционных агентов и уменьшается при от-
сутствии специфических лиганд. TLRs экспрессируют-
ся как внутриклеточно, так и на внешних мембранах на 
многих клетках человеческого организма, в т.ч. имму-

нокомпетентных. На сегодняшний день встречаются 
сообщения, что дифференцированное взаимодействие 
и избыточная экспрессия TLRs, вызванная вирусами, 
может повлиять на чувствительность организма к пато-
генам, течение инфекций и формирование осложнений 
[16]. Значительную роль в восприятии вирусных нук-
леиновых кислот играют такие члены суперсемьи 
TLRs, как TLR3, TLR7, TLR8, TLR9 [9, 10]. Следстви-
ем их активности является индукция IFN-генов, ответ-

ственных за синтез интерферонов первого типа (IFN-, 

-) с мощный противовирусным действием, а в даль-
нейшем – модуляторов адаптивного иммунного ответа. 
Однако, некоторые группы вирусов формируют не-
сколько стратегий противодействия интерфероновой 
системе. Примером таких вирусов есть вирус Эпштей-
на-Барр (EBV). Особенностями EBV являются его по-
лиорганный тропизм и пожизненная персистенция в 
человеческом организме, которая обеспечивается эво-
люционными механизмами избегания иммунной атаки. 
Одним из этих механизмов является подавление реали-
зации эффекторных функций клеток (например, подав-
ление экспрессии цитокинов), что возможно связано с 
влиянием на TLRs [1, 12]. 

По литературным данным известно, что EBV моду-
лирует экспрессию TLR7 благодаря способности встра-
иваться в геном клетки хозяина и использовать вариант 
слайсинга с транскриптами IRF5 (interferon regulationy 
factor 5), выполняя роль доминанта регуляции синтеза 
интерферонов. Поэтому EBV сначала использует TLR7 
для усиления пролиферации В-лимфоцитов, а затем по-
давляет его активность для сохранения латентной фор-
мы. Другим представителем семейства TLRs, реагиру-
ющий на неметилированый CpG паттерн ДНК EBV 
является TLR9 [8, 11]. Доказано, что TLR9 в большей 
степени находится в клетках лимфатических узлов, се-
лезенке, пейеровых бляшках кишечника, эндотелиоци-
тах сосудов, синусов печени и легких, а также в эндо-
сомах EBV-тропных иммунокомпетентных клеток кро-
ви (В-лимфоциты, моноциты/макрофаги, нейтрофилы, 
дендритные клетки, базофилы и др.). EBV стимулирует 
экспрессию TLR9 на указанных клетках с последую-
щим синтезом провоспалительных цитокинов, в част-

14

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015 www.seanewdim.com



 

ности TNF-, INF-, IL-6 и формированием воспали-
тельной реакции [18]. Причем, скорость TLR9-опосре-
дованных клеточных реакций зависит от вида клеток, 
на которых активируются данные рецепторы. Напри-
мер, в В-лимфоцитах протеолиз проходит с большей 
скоростью. В этих случаях активированные вирусом 
TLR9 стимулируют MyD88-зависимый сигнальный 
путь запуска воспалительного ответа и усиление апоп-
тоза клетки [7]. Согласно последним данным, установ-
лено, что TLR9 модулируют еще один уникальный сиг-
нальный путь (MyD88-независимый, PI3K/Akt-зависи-
мый) через АMP-активированную киназу [8]. В усло-
виях включения PI3K/Akt-зависимого сигнального пу-
ти наблюдается уменьшение воспалительного процесса 
в тканях соответствующих органов, усиление энерге-
тического метаболизма, увеличение стрессоустойчиво-
сти к гипоксии, угнетение апоптоза [19]. Можно пред-
положить, что именно этот механизм дополняет ряд 
известных факторов, которые «использует» EBV для 
уклонения от воздействия факторов иммунной систе-
мы и индукции состояния латенции. Сегодня также 
установлена связь EBV и TLR9 относительно инициа-
ции ряда аутоиммунных и онкологических нарушений. 
Доказана роль EBV при ревматических заболеваниях, 
системной красной волчанке (СКВ), васкулитах, не-
специфическом язвенном колите и др. [13]. В свою 
очередь, активация экспрессии TLR9 на эндотелиоци-
тах под влиянием DAMPs (damage-associated molecular 
patterns), образующихся вследствие любого поврежде-
ния ткани (ишемия, ожог, травма и т.д.), способствует 
пролиферации В-лимфоцитов, синтеза ими аутоанти-
тел с последующим формированием аутоиммунной 
органоспецифической (например, аутоиммунный гепа-
тит) и системной (СКВ, васкулиты) патологий [11]. 
Сегодня достоверно доведена этиологическая роль 
EBV в возникновении ряда злокачественных образова-
ний лимфоидного и эпителиального происхождения. 
Что касается TLR9, описаны коррелятивные связи ги-
перэкспрессии этого рецептора с карциномой простаты 
и карциномой носоглотки. Анализ биологического ма-
териала больных раком шейки матки показал наличие 
полиморфизма гена, который кодирует TLR9, что ис-
следователями трактовалось как фактор риска указан-
ной патологии [3]. 

Таким образом, исследования TLR-зависимого ви-
русного распознавания, в частности связанного с TLR9, 
актуальны в плане возможного влияния на механизмы 
регуляции иммунного ответа при EBV-инфекции, а 
также в оценке эффективности применения современ-
ных антивирусных препаратов и т.д.. В последнее вре-
мя отмечается повышенный интерес врачей к иммуно-
тропным препаратам, одним из которых является Гро-
принозин. Доведено, что этот препарат угнетает репли-
кацию ДНК и РНК вирусов, активизирует пролифера-
цию Т-лимофоцитов, Т-хелперов, NK-клеток, стимули-
рует биохимические процессы в моноцитах/макрофа-
гах и полинуклеарных клетках, усиливает хемотаксис и 
фагоцитарную активность этих клеток, повышает про-
дукцию интерферонов, синтез антител и т.д. 

Цель. Определение уровней экспрессии TLR9 на 
иммунокомпетентных клетках пациентов с хрониче-
ской EBV-инфекцией в стадии репликативной актив-
ности вируса на фоне противовирусной терапии.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдение пре-
бывало 40 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет, кото-
рым на основании данных анамнеза, результатов кли-
нического, инструментального и лабораторного обсле-
дования, в том числе иммунологического, был уста-
новлен диагноз хронической EBV-инфекции в стадии 
репликации. Все исследования больным проводились 
до и после лечения Гропринозином. Наличие у боль-
ных репликативной активности EBV было подтвер-
ждено на основании выявления специфических антител 
классов IgM и IgG к VCA-EBV-антигенам, высоких 
титров антител класса IgG к EBNA-EBV-антигенам на 
фоне выявления ДНК вируса в биологических средах. 
Идентификация специфических антител проводилась с 
использованием метода непрямого двухступенчатого 
хемилюминесцентного анализа (CLIA) на тест-си-
стемах «Dia Sorin» с использованием анализатора 
«LiaiSon». ДНК EBV в слюне, соскобах слизистой обо-
лочки задней стенки глотки и в крови определяли ме-
тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на диагно-
стикумах «Ampli Sens» (Росcия) с использованием 
«Rotor Geen 6000» (Corbett Recearch, Австралия). Ис-
следование TLR9 проводили на основании выявления 
CD123+ на лейкоцитах периферической крови методом 
проточной цитофлуориметрии с использованием тест-
систем фирмы «Bekton Dickenson» (США).  

Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью программы «Statistika for Windows 6.0», 
используя критерий Стьюдента. 

Гропринозин (ТОВ «Гедеон Рихтер Польша» на-
значали всем больным из расчета 500 мг/10кг массы 
тела на протяжении одного месяца. 

Результаты и их обсуждение. На основании кли-
нико-лабораторных обследований у больных иденти-
фицированы следующие синдромы: длительный суб-
фебрилитет – у 65,0% человек, инфекционный приоб-
ретенный/вторичный иммунодефицит – у 62,5%, дли-
тельная лимфаденопатия – у 52,5%, часто рецидиви-
рующий хронический тонзиллит – у 32,5%, гипер-IgE 
синдром – у 30,0% человек. У всех больных обнару-
жен общий интоксикационный синдром и синдром 
повышенной утомляемости. В крови больных выяв-
лен повышенный в 5-10 раз уровень IgG VCA-EBV и 
выше, чем в 10 раз IgG EBNA-EBV. На основании 
перечисленных результатов клинико-лабораторных 
обследований у больных исследуемой группы вери-
фицирован диагноз хронической персистенции EBV в 
стадии репликативной активности вируса. 

После проведения одномесячного курса лечения Гро-
принозином при повторном обследовании у 24 (60,0%) 
больных репликация EBV не выявлена (ДНК «-» сли-
зистая и слюна). Отметим, что в начале лечения у этих 
пациентов ДНК EBV определяли: у 10 (41,6%) человек 
– в слизистых оболочках, у 6-ти (25,0%) – в слюне и в 
8-ми (33,4%) человек – в обеих средах (слизистые + 
слюна). После лечения у 19 (79,2%) больных отмеча-
лась полная регрессия проявлений EBV-инфекции. У 
пяти человек осталась повышенная утомляемость, 
лимфаденопатия, повышенный уровень общего IgE, 
жалобы на периодическую боль и першение в горле. 

В группе наблюдения провели исследование экс-
прессии TLR9 на моноцитах и лимфоцитах до и после 
курса приёма Гропринозина на протяжении одного 
месяца (таблица 1).  
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Таблица 1. Активность экспрессии TLR9+ CD123+ на моноцитах и лимфоцитах до и после лечения больных  

на протяжении одного месяца (Mm), n=24 

Показатели 
До лечения После лечения Через 3 месяца 

p1-2 p1-3 p2-3 
1 2 3 

TLR9+ CD123+mon, % 0,780,04 1,080,08 0,80,04 <0,05 <0,05 <0,05 

TLR9+ CD123+limp, % 1,880,09 1,050,07 0,690,08 <0,05 <0,01 <0,05 

Примечание: p<0,05 – вероятность разницы показателей больных до/после лечения и в динамике наблюдения 
 

У больных до лечения, экспрессия TLR9 на лимфоци-

тах была в 2,4 раза больше, чем на моноцитах (p<0,01). 

После окончания одномесячного курса приема Гро-

принозина экспрессия TLR9 на моноцитах увеличилась 

в 1,4 раза (p<0,05), что указывает на активацию этих 

клеток. В процессе наблюдения через три месяца число 

TLR9+-моноцитов уменьшилось в 1,35 раза и стало 

большим (0,80,04%), чем соответствующих лимфоци-

тов (0,690,08%). Относительно лимфоцитов – наблю-
далось постепенное уменьшение количества клеток с 

экспрессирующимися на них TLR9, как сразу после ле-

чения (1,050,07%), так и в последующие три месяца в 

процессе наблюдения (0,690,08%) (p<0,05) (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Количество ТLR9+-лимфоцитов у пациентов  

до приема Гропринозина 

 

 
Рис. 2. Количество ТLR9+-лимфоцитов у пациентов  

после приема Гропринозина 
 

Проведен индивидуальный анализ экспрессии TLR9 

на лимфоцитах и моноцитах больных до и после ле-

чения Гропринозином. До лечения экспрессия TLR9 

была обнаружена в среднем на 0,220,04% моноцитах 
у 15 (62,5 %) больных, а после - почти у всех больных 

число TLR9+-моноцитов увеличилось в 2,5 раза и со-

ставило в среднем 0,540,03% (p<0,05). У 9 (37,5%) 
больных экспрессия TLR9 была обнаружена на боль-

шем количестве моноцитов (1,420,02%). После лече-
ния их экспрессия также усилилась, а число TLR9

+
- 

моноцитов составляло 2,190,05% (р<0,05). 
Таким образом, мы наблюдали, что на фоне четкой 

регрессии клинических проявлений EBV-инфекции и 

отсутствия репликативной активности вируса на мо-

ноцитах интенсивность экспрессии TLR9 увеличива-

лась, а на лимфоцитах – уменьшалась. Увеличение 
числа TLR9+-моноцитов вероятнее всего указывает на 

более выраженное вовлечение в инфекционный про-

цесс антигенпрезентирующих клеток. Увеличение в 

37,5% больных числа TLR9+-лимфоцитов возможно 

касается только EBV-инфицированных клеток, кото-

рые с помощью экспресси этих рецепторов информи-

руют другие клетки о своем статусе в качестве вирус 

инфицированных клеток. Полученные данные указы-

вают на необходимость проведения дальнейших ис-

следований в этом направлении.  

 

Выводы 
1. У больных с хронической персистенцией EBV в 

стадии вирусной репликации экспрессия TLR9 на лим-

фоцитах была в 2,4 раза больше, чем на моноцитах. 
2. После месячного курса лечения Гропринозином 

уровень экспрессии TLR9 на моноцитах увеличивал-

ся, а на лимфоцитах - уменьшался, что коррелировало 

с регрессией клинических проявлений инфекции, что 

можно рассматривать как прогностически благопри-

ятный критерий эффективности лечения. 

3. Уровень экспрессии TLR9 на иммунокомпетент-

ных клетках предложено использовать как маркер 

мониторинга эффективности противовирусного дей-

ствия иммунотропных препаратов, в частности Гро-

принозина. 
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TLR9 role in studying the efficiency of antiviral therapy application for chronic Epstein-Barr virus infection at replicative 

activity stage 

Z.A. Zubchenko 
Department of Clinical Immunology and Allergology of Lvov Danylo Halytsky National Medical University, Lvov, Ukraine 
Abstract. Tool-like receptors (TLRs) are expressed on many body cells, including immunocompetent ones, and carry out relatively 
specific recognition of microorganisms alien molecular structures. The results of TLR9 expression on monocytes and lymphocytes in 
40 patients having chronic Epstein-Barr virus infection at the stage of replicative activity before/ after one month’s treatment using 
Groprinosin and during three months monitoring have been analyzed. It has been determined that TLR9 expression on lymphocytes  

before treatment was 2.4 times higher than on monocytes. After one month of treatment using Groprinosin TLR9 expression level 
increased on monocytes and decreased on lymphocytes, which correlated with regression of infection clinical manifestations. It is 
recommended to use the TLR9 expression level in the immune competent cells as a marker for monitoring the efficiency of antiviral 
action of immunotropic medications, and Groprinosin in particular. 

Keywords: Tool-like receptors, Epstein–Barr virus infection, immune competent cells, immunotropic medications 
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Анотація. У статті здійснено аналіз наукових даних відносно використання методів математичного моделювання та статис-
тики у спорті, з метою підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів та оптимізації процесу підготовки. За 
результатами аналізу побудовані багатопараметричні моделі волейболістів високого класу та встановлено, що у моделях 
існує тісний зв'язок між різновидами мислення, функціями сприйняття простору та часу, а також довжини нижньої, верхньої 
кінцівок і проявами координаційних здібностей волейболістів.  

Ключові слова: волейбол, мислення, пам'ять, увага, МГУА, координаційні здібності 

 

Постановка проблеми. В XXI столітті у професійно-

му спорті за для підвищення ефективності процесу 

підготовки спортсменів та їх змагальної діяльності 
все частіше застосовують засоби інтерактивних тех-

нологій і методи математичного моделювання. В той 

же час проблемі виявлення індивідуальних характе-

ристик та особливостей спортсменів за допомогою 

методів математичного моделювання на різних етапах 

спортивного удосконалення приділяється недостатньо 

уваги. Так, з огляду літературних джерел зрозуміло, 

що застосування методів математичного моделюван-

ня, а саме – методу групового урахування аргументів 

(МГУА) [4] для побудови багатопараметричних моде-

лей спортсменів практично не використовується. 
Актуальність дослідження. В той же час в резуль-

татах досліджень С. С. Єрмакова [3] стверджується, 

що найбільш доцільними і універсальними для спорту 

є математичні моделі, які ґрунтуються на фундамен-

тальних законах фізики, математики, тобто, такі, що 

взяті із фундаментальних наук. Також, математичне 

моделювання та статистичний аналіз досить успішно 

використовуються в професійному спорті. Особливо-

го значення для спортивних ігор та волейболу, зокре-

ма, методам математичного моделювання надає Ж. Л. 

Козіна [7] в роботах якої виведені індивідуальні особ-

ливості та закономірності розподілу силових, швидкі-
сно-силових, швидкісних та координаційних здібнос-

тей волейболістів за ігровими амплуа. Саме тому ми 

вважаємо досить актуальним для спортивного відбору 

і спорту вищих досягнень в цілому виявлення моде-

льних характеристик волейболістів різного віку, та 

взаємних зв’язків у досліджуваних модеях засобами 

математичного моделювання – МГУА [4].  

Мета дослідження – побудувати багатопараметри-

чні моделі волейболістів високої кваліфікації методом 

групового урахування аргументів.  

Методи дослідження. В ході дослідження викори-
стовувалися: аналіз науково-методичної літератури, 

тестування психофізіологічних функцій – «Інтест» 

[6], різновидів тактичного мислення волейболістів – 

Volleyball-Test [1], нейродинамічних функцій – «Діаг-

ност1» [8], показників морфофункціонального розви-

тку [5] та метод групового урахування аргументів 

(МГУА) [4]. 

Організація дослідження. Дослідження проводилися 

на базі СК «Сумихімпром» м. Суми, СК «Фаворит» м. 

Лубни та ВК «Імпексагро Спорт» м. Черкаси команди 
суперліги, ВК «СумДу» м. Суми – вищої ліги чемпіо-

нату України. Загалом у дослідженні були задіяні 50 

волейболістів високої – рівня майстрів та кандидатів у 

майстри спорту.  

Результати дослідження. Для вирішення постав-

леної мети нами було сформовано масив вихідних 

даних (МВД), до якого увійшли показники фізичного 

розвитку, нейродинамічних, психофізіологічних фун-

кцій та координаційних здібностей волейболістів. За-

галом до масиву вихідних даних увійшли 32 показни-

ки. Задача виявлення зв’язків між досліджуваними 
показниками розв’язувалась послідовно в два етапи, 

на першому етапі: 

1. Ідентифікація функціональних залежностей кож-

ного із показників від всіх інших показників робилася 

за формулою:  

                          
   

     
      

          
      

   
  

В результаті ми отримали множину моделей, в 

структурі яких відображені досліджувані властивості 

учасників. З метою виявлення впливів між показни-

ками багатопараметричні моделі будувались за індук-

тивним методом, зокрема за багаторядним алгорит-
мом МГУА та досліджувались на чутливість до зміни 

кожного із показників.  

2. Дослідження кожної моделі на чутливість до 

зміни значень показників, що ввійшли до її структури. 

Як результат отримуються характеристики впливово-

сті кожного показника на досліджувану властивість. 

Впливовість показників в середині моделі розрахову-

валася за формулою [2]:  

   
  
 

∑   
  

   
    % 

В результаті отримуємо ієрархічне поєднання лока-

льних моделей, що забезпечує оптимальну складність 

та якість ідентифікації функціональної залежності.  
Опрацювання та подальший аналіз отриманих ба-

гатопараметричних моделей волейболістів рівня кан-

дидатів у майстри спорту (рис. 1) показав, що: 
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– на стан функції сприйняття простору впливає здіб-

ність до сприйняття часу – 14%; 

– на прояв абстрактного мислення впливає рівень роз-

витку асоціативного мислення – 23%; 

– на прояв асоціативного мислення впливає стан фун-

кції пам'яті – 23%; 

– на прояв тактичного мислення у нападі впливає фу-

нкціональна рухливість нервових процесів (ФРНП) 

– -17%, абстрактне мислення 64% і здібність до ко-
нтролю швидкісної сили та диференціації м’язових 

зусиль – 22%; 

– на прояв тактичного мислення у захисті впливає фун-

кціональна рухливість нервових процесів (ФРНП) – -

23%, стан функції сприйняття часу – 10%, рівень ро-

звитку операційного мислення – 10% і здібність до 

контролю швидкісної сили та диференціації м’язових 

зусиль – 17%; 

– на здібність до контролю швидкісної сили та дифе-

ренціації м’язових зусиль впливає довжина нижньої 

кінцівки – 12%; 
– на здібність до орієнтування у просторі впливає 

стан функції сприйняття часу – 41%, та рівень роз-

витку функції уваги – 12%. 
 

 
Рис. 1. Багатопараметрична модель комплексу взаємного впливу досліджуваних показників кандидатів у майстри спорту 

 

Все це дає підстави говорити про необхідність органі-
зації процесу підготовки волейболістів високої квалі-

фікації із урахуванням отриманих зв’язків між психо-

фізіологічними, нейродинамічними функціями та ко-

ординаційними здібностями з метою підвищення ефе-

ктивності ігрової діяльності. 

При аналізі багатопараметричної моделі комплексу 

взаємних зв’язків масиву вихідних даних волейболістів 

рівня майстрів спорту (рис. 2) було встановлено, що: на 

прояв тактичного мислення у нападі впливає рівень 

розвитку абстрактного мислення – 64%, стан функціо-
нальної рухливості нервових процесів (ФРНП) – -19%, 

і стан функції сприйняття простору – 21%; 

– на прояв тактичного мислення у захисті впливає 

стан функції сприйняття простору – 25%, стан фун-

кціональної рухливості нервових процесів (ФРНП) 

– -30%, та рівень здібності до контролю швидкісної 

сили та диференціації м’язових зусиль – 15%; 

– на здібність до контролю швидкісної сили впливає 

довжина нижньої кінцівки – 12%. 
 

 
Рис. 2. Багатопараметрична модель комплексу взаємного впливу показників масиву вихідних даних для майстрів спорту. 
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Отримані особливості взаємних зв’язків масиву вихі-
дних даних у багатопараметричних моделях побудо-
ваних за багаторядним алгоритмом МГУА [4] волей-
болістів високої кваліфікації – кандидати та майстри 
спорту, а у віковому аспекті від 20 років і старші свід-
чить про те що з віком та ростом кваліфікації взає-
мозв’язки між психофізіологічними, нейродинаміч-
ними функціями і координаційними здібностями та 
показниками фізичного розвитку залишаються. І дану 
особливість необхідно обов’язково використовувати 
при побудові навчально-тренувального процесу, тео-
ретичної і тактичної підготовки волейболістів особ-
ливо у більш молодших вікових періодах. Та звертати 
увагу під час набору до спортивних секцій на стан 
розвитку нейродинамічних функцій так як їх розвиток 
є генетично детермінований.  

Аналіз побудованих багатопараметричних моделей 
волейболістів рівня кандидатів та майстрів спорту дає 
підстави зробити наступні висновки:  

1. Метод групового урахування аргументів МГУА 
[4] є ефективним засобом моделювання та може вико-
ристовуватися для побудови багатопараметричних 
моделей волейболістів з метою встановлення взає-
мозв’язків у середині моделей для виявлення шляхів 
оптимізації процесу підготовки.  

2. Провівши аналіз даних, що відображені у багато-
параметричних моделях гравців рівня кандидатів та 
майстрів спорту з волейболу ми виявили взаємозв’язки 
між нейродинамічними, психофізіологічними функці-
ями, показниками фізичного розвитку та координацій-
ними здібностями. Отже, виявлені особливості необ-
хідно враховувати при плануванні та побудові навча-
льно-тренувальних планів для волейболістів високої 
кваліфікації на різних етапах підготовки до змагань. 

Перспектива подальших досліджень полягає у фор-
муванні засобів та методів необхідних для впливу на 
досліджуванні чинники з метою оптимізації процесу 
підготовки волейболістів різного віку та підвищення 
ефективності їх ігрової діяльності.  
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The use of interactive technologies for the construction of multi-parameter models of highly qualified volleyball players 

V.S. Lyzogub, B.A. Artemenko 
Abstract. The scientific data relating to the use of methods of mathematical modeling and statistics in sport to increase the efficiency 
of sportsmen’s competitive activity and the optimization of training process are analyzed in the article. The analyzed constructed 
multi-parameter models of highly qualified volleyball players show that there is an interference between the varieties of thinking and 
the functions of space and time perception virtually in the model; the influence of upper and lower limb length on the opportunities of 
volleyball players’ coordination abilities is found.  

Keywords: volleyball, thinking, memory, attention, GMDH, coordination abilities 
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Анотація. В статті представлено інформацію про проблему сьогодення – вегетативні розлади, статистику, особливості клі-

ніки. Дисфункція надсегментарних структур вегетативної нервової системи приводить до появи тривоги як феномену роз-

витку психосоматичних хвороб. 

Ключові слова: вегетативні розлади, тривога, надсегментарні структури, психосоматичні хвороби 

 

« … вирішення загадки тривоги проллє світло  

на все психічне життя людини.» 

Зігмунд Фрейд 

 

Ми живемо в інтенсивний час: спішимо працювати, 

відпочивати, отримувати задоволення від життя. Все 

спішимо робити швидко, не завжди якісно, не визнає-

мо своїх помилок, рідко в своїй роботі враховуємо 

«за» і «проти», «добре» та «погано». Так живемо… 

Але настає час, коли наша нервова система виснажу-

ється, з’являються симптоми перевтоми: загальна 

слабкість, почуття тривожності, зміна настрою, апатія, 

дратівливість, сонливість, погане самопочуття. Зго-

дом приєднуються розлади в роботі серцево-судинної, 

дихальної, шлунково-кишкової, видільної систем. 

Розвивається патологічний синдром, який складається 

з емоційних, вегетативних та психосоматичних симп-

томів. [7, 9] 

За даними найбільшого міжнародного дослідження 

Psychological Disorders in Primary Care, виконаного з 

ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в 

кінці 80-х років минулого століття, ті чи інші психо-

патологічні розлади присутні у кожного четвертого 

(24%) пацієнта загально-медичної практики; трохи 

менше половини в структурі цих розладів займають 

тривожні розлади 10% хворих. [ 7] 

Патологія вегетативної нервової системи у ХХІ сто-

літті стала соціально-економічною проблемою: перш за 

все тому, що поширеність її проявів сягає від 25 до 

90% починаючи з пубертатного віку, кількість «інвалі-

дів вегетативної системи» зросла в 24 рази у порівнянні 

з минулими десятиліттями. Найбільшою мірою страж-

дає соціально активна, «молода» частина нашого сус-

пільства – особивіком від 25 до 40 років. Причому бі-

льша частина цієї групи вважається «практично здоро-

вими» і змушена миритися зі своїми проблемами, не 

маючи можливості підвищити якість власного життя. 

Особливістю вегетативних розладів є швидке висна-

ження адаптаційні резервів організму. Виснаження цих 

резервів приводить до розвитку функціональних, а зго-

дом і органічних змін. Клінічна симптоматика, яка роз-

вивається є об’ємною в плані загально-медичної про-

блеми,а також неврологічної, психологічної, психіат-

ричної та соматичної вегетативної дисфункції. [ 1,2] 

Вегетативна дисфункція: астено-невротичний син-

дром, тривожний розлад, вегетативно-судинна дисто-

нія, соматоформний розлад, астено-депресивний син-

дром, психосоматичний розлад, синдром хронічної 

втоми – ці всі синдроми з’являються все частіше в 

практиці лікаря. Ці патологічні синдроми є погранич-

ними психічними розладами в основі яких лежать 

страждання тіла та психіки. [ 5] 

Вегетативні розлади – термін, що об’єднує різномані-

тні за походженнями і проявами розлади вегетативних 

функцій організму, що зумовлені порушенням їх ней-

рогенної регуляції. В основі патогенезу вегетативної 

дисфункції лежить порушення інтегративної діяльно-

сті надсегментарних вегетативних структур (лімбіко-

ретикулярного комплексу), в результаті чого розвива-

ється дезінтеграція вегетативних, емоційних, сенсо-

моторних, ендокринно-вісцеральних співвідношень, а 

також циклу сон – активність.  

Безумовно, розлади вегетативної нервової системи 

є актуальною проблемою сучасної медицини. Але, 

перш ніж поринути в їх різномаїття, постараємося 

зрозуміти – для чого людині потрібна вегетативна 

нервова система. [ 4,10] 

На основі анатомо-функціонального аналізу з вра-

хуванням загальних принципів будови нервової сис-

теми виділяють два відділи: сегментарну та надсег-

ментарну вегетативну нервову систему. Саме надсег-

ментарні розлади проявляються психовегетативними 

симптомами з перманентним чи пароксизмальним 

перебігами. Цій системі притаманна важлива роль, 

«вирішальна» у забезпеченні життєдіяльності органі-

зму. Важкі вегетативні розлади несумісні з життям. 

Вегетативна нервова система виконує дві важливі 

фунціїї: підтримує постійність внутрішнього середо-

вища організму(гомеостаз); забезпечує різні форми 

психічної та фізичної діяльності. За вченням 

О.М. Вейна ці два постулати не протиречать, а забез-

печують адекватну, пристосувальну та цілісну пове-

дінку. Функціональні розлади вегетативної регуляції 

здійснюються внаслідок конкретних форм поведінки. 

Тому, надсегментарні вегетативні центри тісно по-

в’язані з мозковими механізмами поведінки, лімбіко-

ретикулярним комплексом, що тісно взаємодіють з 

новою корою, забезпечують потребу особистості , 

конкретну мотивацію поведінки, здійснюють реаліза-

цію поведінкових реакцій. Найважливішим органом 

надсегментарної вегетативної нервової системи є гі-

поталамус, основною функцією якого є нейроендо-
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кринне регулювання катехоламінів. Подразнення гі-

поталамуса проявляється вісцеральними розладами, 

складними поведінковими і емоційними проявами. 

Іритація латеральних відділів гіпоталамусу приводить 

до підвищення секреції норадреналіну, розвитком ди-

фузної симпатичної реакції. Норадренергічна система 

тісно пов’язана з різними рівнями вегетативної нерво-

вої системи. Потенційно має відношення до насторо-

женості, страху, тривоги, збудження. Дисфункція нор-

адренергічної регуляції приводить до розвитку веге-

тивних реакцій. [4] 

Дані медичної статистики свідчать про погіршення 

стану здоров’я молоді в світі та, зокрема, в Україні. 

Негативні зміни здоров’я пов’язані з погіршенням 

показників фізичного розвитку, збільшенням кількос-

ті психічних відхилень і пограничних станів, пору-

шеннями в діяльності репродуктивної системи, збі-

льшенням кількості осіб, які відносяться до групи 

високого медико-соціального ризику. Намітилась чіт-

ка тенденція до збільшення кількості підлітків і моло-

ді з низькою масою тіла або, навпаки, з ожирінням. 

Висока розповсюдженість гіпотиреозу на території 

України є однією із причин розумової відсталості та 

інтелектуальної дисфункції. У осіб які мають зоб, в 

2 рази частіше зустрічаються патологічні типи особи-

стості, формується патогенетична основа для подаль-

шого розвитку девіантних форм поведінки, психо-

соціальної дезадаптації, значного поширення шкідли-

вих звичок. Опитування 120 студентів 20-річного віку 

за допомогою шкали вегетативної дисфункції Вей-

на О.М. виявило наявність цієї дисфункції у 95 студе-

нтів, що очевидно пов’язано з проблемами сьогодення, 

включаючи військові дії в Україні. [3,5,7]  

Дія всіх вищенаведених факторів призводить до 

виснаження регулюючих систем організму, вегетати-

вної дисфункції та нейроендокринних розладів. В 

будь-якому віці стресовий фактор може погіршити 

стан здоров’я, проявитися у різних видах функціона-

льної патології з боку внутрішніх органів: особливо 

часто виявляються ендокринопатії, вегетативні реак-

ції та функціональні розлади, частіше зі сторони сер-

цево-судинної системи. 

Беручи до уваги провідну роль вегетативної нерво-

вої системи в адаптації організму до умов внутріш-

нього і навколишнього середовища, своєчасне вияв-

лення та їх корекція, є важливим щодо профілактики 

розвитку багатьох хронічних захворювань. Тому ви-

значення взаємозв’язків між нейроендокринними та 

вегетативними порушеннями, психологічних особли-

востей особистості при вегетативних розладах зали-

шається актуальною медико-соціальною проблемою, 

вирішення якої дозволить покращити профілактику, 

діагностику та лікування вегетативних розладів. [5,9]  

З проявами вегетативних розладів часто зустріча-

ються лікарі всіх спеціальностей. Це відбувається в 

силу того, що симптоми вегетативних пароксизмів 

можуть імітувати клініку багатьох неврологічних 

(епілепсія, каталепсія, парасомнії) і соматичних за-

хворювань від «гострого живота» до «бронхіальної 

астми». Однак і соматичні захворювання можуть 

створювати видимість вегетативного пароксизму (го-

стрий напад глаукоми, феохромоцитома). Незважаю-

чи на те, що вегетативні реакції є безпечними для 

життя і здоров'я пацієнта, подальше повторення напа-

дів веде до наростання рівня тривожності, погіршую-

чи якість життя хворих, зменшуючи їх здатність до 

соціальної адаптації. Стан підвищеної тривоги, не-

спокою приводить до напруження,фіксації на стресах, 

викликає небажані стрес-реакції, закріплюється як 

«невротична» тривога і сприяє розвитку інтрапсихіч-

них конфліктів. «Хронічне» переживання тривоги 

фіксується в структурі особистості і негативно впли-

ває на її життєдіяльність. Стан хвилювання, тривоги, 

неспокою, викликаний чеканням чогось неприємного 

приводить до скутості рухів та звуження об’єму уваги. 

Реалізація емоційно-афективних розладів здійснюєть-

ся безпосередньо вегетативними та ендокринними 

розладами. [4,10]  

На сьогоднішній день загальноприйнятим став пси-

ховегетативний підхід до вивчення регуляторних ме-

ханізмів фізіологічної діяльності людини, що перед-

бачає взаємозалежність, сукупність вегетативних та 

емоційних симптомів. До першої категорії відносять 

психопатологічні розлади: тривогу, внутрішнє пере-

живання, побоювання, підвищену дратівливість, ску-

тість, неможливість розслабитися, розлади сну, зни-

ження пам’яті, пригнічений настрій, конфліктність, 

швидка втома, відчуття постійного внутрішнього пе-

реживання, знижену працездатність і т.д. До другої 

групи відносять соматичні (вегетативні) симптоми, 

які належать до різних систем організму – кардіальні, 

судинні, респіраторні, зміни терморегуляції, потови-

ділення, розлади шлунково-кишкової та вестибуляр-

ної функцій. Не рідко вегетативні розлади супрово-

джуються когнітивним дефіцитом. Когнітивні розла-

ди - порушення пам'яті, уваги, гнозису, праксису, ми-

слення є практично облігатними і найбільш чутливи-

ми клінічними проявами органічного ураження голо-

вного мозку. Часто вони супроводжуються іншими 

нервово-психічними порушеннями – емоційно-афек-

тивними, поведінковими, психотичними, дизсомніч-

ними. Когнітивні розлади і інші нервово-психічні ро-

злади більшою мірою впливають на результат серце-

во-судинних, зокрема цереброваскулярних захворю-

вань, якість життя хворих, показники тривалості жит-

тя. Морфо-функціональною основою окремих когні-

тивних функцій є багатоланкові системи, що поєдну-

ють різні кіркові та надсегментарні (підкіркові та сто-

вбурові) структури головного мозку. [4,10]  

Вегетативні симптоми – є функціональними розла-

дами, які вказують на проблеми особистості з середо-

вищем, що в кожному окремому випадку є специфіч-

ними і різними за проявами. За допомогою власних 

внутрішніх резервів, «розуміючої» ситуації, психоте-

рапії та за потребою медикаментозних середників, з 

ними можна та потрібно боротися і перемагати. Слід 

пам’ятати, що вегетативні симптоми можуть формува-

ти соматичні захворювання, такі як: гіпертонічна хво-

роба, мозковий інсульт, інфаркт міокарду, цукровий 

діабет, бронхіальна астма, виразка шлунку та онкологія. 
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Анотація. Вивчення окремих аспектів способу життя студентів за даними анкетування показало, що професійна підготовка 
студентів, майбутніх фахівців зі здоров’я людини, сприяє виробленню цілеспрямованої орієнтації у переважної більшості 
юнаків та дівчат на дотримання основних засад здорового способу життя. 85% юнаків і 75% дівчат ведуть фізично активний 
спосіб життя, що дозволяє підтримувати хороший рівень здоров’я, нормальну масу тіла та гарний зовнішній вигляд.  

Ключові слова: студенти, здоров’я, спосіб життя, фізична активність, дозвілля 
 

Вступ. Проблема збереження й зміцнення здоров'я 

населення займає одне із провідних місць у системі 

соціальних цінностей і пріоритетів суспільства. Буду-

чи своєрідним показником суспільного прогресу й 

відбиттям соціально-економічного благополуччя кра-

їни, здоров'я людини є потужним соціальним і еконо-

мічним потенціалом суспільства. Проблема збере-

ження здоров'я молоді є актуальною як в особистіс-

ному, так і в суспільному плані – саме від здоров'я 

кожного громадянина України залежить здоров'я всієї 

нації. Останнім часом в Україні спостерігається стійка 
тенденція до погіршення стану здоров’я молоді, чому 

у значній мірі сприяє нездорове харчування, гіподи-

намія, високий рівень вживання спиртних напоїв, на-

ркотичних речовин, тютюнопаління [6]. Отже, значне 

поширення нездорового способу життя, пов’язані з 

ним медичні та соціально-економічні проблеми, ви-

кликають стурбованість науковців і обумовлюють 

пошук ефективних стратегій, розробку профілактич-

них заходів, спрямованих на збереження та зміцнення 

здоров’я молодого покоління. 

Короткий огляд публікацій за темою. Проблема 
здоров'я студентів стає дедалі більш актуальною у зв'я-

зку із труднощами соціально-економічного характеру, 

які переживає Україна. Ослаблений найчастіше ще до 

вступу до вузу стан організму й психіки, екологічні 

проблеми, недостатнє харчування, гіподинамія, неви-

сокий загалом рівень валеологічної культури обумов-

лює те, що більше половини студентів нездорові, бага-

то з них перебувають у преморбідних (передпатологіч-

них) станах [2, 6]. Встановлено, що перехід до нових 

соціальних умов, особливо у перші роки навчання, ви-

кликає активну мобілізацію, а потім виснаження психі-

чних і фізичних резервів організму студентів, приво-
дить до погіршення стану здоров’я [1]. 

Для покращення даної ситуації потребує активізації 

процес формування здорового способу життя (ЗСЖ) та 

зростання рівня відповідального ставлення до вибору 

способу життя з боку молоді. З точки зору багатьох 

вчених, ЗСЖ можна визначити як спосіб життєдіяльно-

сті людини, метою якого є формування, збереження і 

зміцнення здоров’я. Складові ЗСЖ містять різноманіт-

ні елементи, що стосуються усіх сфер здоров`я - фізич-

ної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з 

них – харчування, побут, умови праці, достатня рухова 
активність [3, 4, 6]. Фізична активність відіграє винят-

ково важливу роль у підтримці здоров'я і благополуччя 

дітей і молоді. Вона сприяє їхньому фізичному, соціа-

льному, емоційному й психологічному розвитку не 

тільки в найближчій, але й у довгостроковій перспек-

тиві; вона підвищує рівень самостійності, сприяє здо-

ровому росту і допомагає в розвитку фундаментальних 

рухових навичок. Крім того, існує багато свідчень про 

наявність об'єктивних зав’язків між фізичною активні-

стю і поліпшенням академічної успішності та інтелек-

туального розвитку осіб школярів і студентів [10]. Та-

кож дуже важливими є дотримання режиму праці і від-

починку, самоконтроль за станом здоров’я, профілак-

тика наркоманії, токсикоманії та алкоголізму, статеве 
виховання і сексуальна культура, профілактика ВІЛ, 

особиста гігієна [3, 6].  

Аналіз опублікованих результатів досліджень по-

казують, що спосіб життя більшості студентів різних 

українських вузів можна характеризувати як нездоро-

вий. Анкетування студентів Дніпропетровського на-

ціонального університету імені Олеся Гончара пока-

зало, що ЗСЖ ведуть лише 11% опитаних; 63% готові 

вести, а 26 % – не готові вести ЗСЖ; правил гігієни 

харчування завжди дотримуються 18%, дотримуються 

по можливості – 76% респондентів, майже не дотри-
муються – 6%; дотримуються необхідного режиму 

сну 21% студентів, сплять по п’ять-сім годин на день 

56%, по три-чотири години – 23% опитаних [2]. Опу-

бліковані результати досліджень провідних факторів 

способу життя та їх впливу на стан здоров’я і розумо-

ву працездатність студентів медичного факультету 

ДВНЗ «УжНУ» свідчать не тільки про неадекватність, 

а і про незбалансованість харчових раціонів у 66% 

студентів та порушення режиму харчування у 78% 

опитаних. Серед студентів, які харчуються нераціона-

льно, у 25% діагностовано гастрит, у 15% – ожиріння. 

56% опитаних курять, і 10% з них більше, ніж 1-15 
цигарок у день; 71% студентів вживають алкоголь час 

від часу, лише 15% молодих людей утримуються від 

вживання алкоголю. Лише 9% регулярно займаються 

фізичними вправами, 54% - нерегулярно, і 27% студе-

нтів-медиків ведуть малорухливий спосіб життя [5]. 

Великою проблемою світового масштабу, що зумов-

лює поширення гіподинамії серед молоді, є зловжи-

вання комп’ютером. На основі досліджень, проведе-

них за участю голландських підлітків, встановлено, 

що час, витрачений на сидіння перед екраном, має 

велике значення для здоров’я підлітків: збільшення 
часу, проведеного перед екраном, пов’язаний з психо-

соціальними проблемами, низькою фізичною активні-

стю, пропусками школи, вживанням алкоголю, нездо-
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ровим харчуванням та надлишковою вагою [7]. Дове-

дений негативний вплив сидячого способу життя, 

пов’язаного з надмірним перебуванням перед екра-

ном, на здоров’я австралійських дівчат-підлітків: три-

валий час, проведений за екраном, вірогідно приво-

дить до набору зайвих кілограмів, проблем зі сном, 

скелетно-м’язового болю і депресії. Чим менший ек-

ранний час і вищий рівень фізичної активності, занять 

фітнесом, тим вище психологічне благополуччя і со-
ціальне положення дівчат [9]. 

Усвідомлення студентською молоддю важливості 

дбайливого ставлення до власного здоров'я становить 

широкий суспільний інтерес. Сьогодні вже загально-

визнано, що в перспективній системі вищої освіти 

повинні домінувати інформаційні компоненти [4]. 

Основне завдання при цьому – інформування й на-

вчання певним навичкам поведінки; ціль – підвищен-

ня відповідальності індивідуума за власне здоров'я та 

зміна мотивації поведінки [3]. Можна припустити, що 

найкращі передумови для формування культури здо-

ров’я молоді та позитивної установки на активну під-
тримку власного здоров’я впродовж життя наявні для 

студентів напряму підготовки «Здоров’я людини», які 

внаслідок специфіки навчального процесу належать 

до найбільш фізично активної частини молоді, воло-

діють ґрунтовними знаннями та практичними навич-

ками дотримання ЗСЖ. 

Мета роботи – вивчити окремі аспекти способу 

життя студентів (сон, фізичну активність, проведення 

дозвілля, шкідливі звички) студентів напряму підго-

товки «Здоров’я людини» ДВНЗ «Ужгородський на-

ціональний університет» (УжНУ) та їх вплив на ан-
тропометричні показники обстежених.  

Матеріали і методи. Дослідження проводилися на 

базі реабілітаційного центру ФЗЛ УжНУ. Загалом було 

обстежено 153 студентів (98 юнаків і 55 дівчат) першо-

го-четвертого курсу ФЗЛ денної форми навчання, на-

пряму підготовки «Здоров’я людини». Середній вік 

обстежених 19,2 ± 0,4 років, більшість з них активно 

займались різними видами спорту. Для оцінки різних 

аспектів життя студентів (сну, фізичної активності та 

проведення дозвілля) було проведено анкетне опиту-

вання (на основі анкети Brigham Young University 
(USA), яке включало 61 питання. Анкетування прово-

дилося анонімно, і в середньому займало 20-25 хвилин. 

Також були зареєстровані основні антропометричні 

показники студентів (ріст та маса тіла), на основі яких 

розрахували ІМТ як відношення маси тіла (кг) до росту 

(м²). Статистична обробка результатів досліджень про-

водилась з використанням методів математичної стати-

стики, реалізованими в пакетах програм Microsoft Excel 

2007. 

Результати та їх обговорення. Більшість опита-

них студентів ФЗЛ мешкають у хороших та задовіль-

них матеріально-побутових умовах, 85% студентів і 
80% студенток мають власну окрему кімнату. При 

аналізі сну обстежених студентів встановлено, що 

фізіологічно обґрунтована тривалість сну 7-8 год при-

таманна лише 50% студентів-юнаків ФЗЛ та близько 

75% студенток. Менше 7 год на сон витрачає в серед-

ньому 22,5% юнаків і 20% дівчат; більше 9 год на сон 

витрачають 27,5% студентів і 8,6% студенток ФЗЛ. 

Однак, близько 35% юнаків і 44% дівчат різних курсів 

ФЗЛ відчувають дефіцит сну. Очевидно, причини то-

го, що у значної частки обстежених студентів не на-

ступає відчуття відпочинку та бадьорості після сну 

слід шукати в особливостях їх щоденного способу 

життя та проведення дозвілля. 

Для оцінки проведення дозвілля студентами ФЗЛ 

було проаналізовано такі показники як сидіння перед 

екранами (телевізор, комп’ютер, Інтернет), слухання 

музики, читання газет, журналів, книг, активний від-
починок (таблиця 1). 
 

Таблиця 1. Проведення щоденного дозвілля студентами 

факультету здоров’я людини 

Тривалість Юнаки n = 98 Дівчата n = 55 

Перегляд телепередач, DVD 

Не проводять час 16,5% 27,8% 

Менше, ніж годину 28,0% 28,4% 

1-2 години 45,0% 27,8% 

3-5 годин і більше 10,5% 16,0% 

Відеоігри 

Не проводять час 32,7% 68,3% 

Менше, ніж годину 15,0% 16,0% 

1-2 години 32,3% 12,3% 

3-5 годин і більше 20,0% 3,7% 

Слухання музики 

Не проводять час 10,7% 1,4% 

Менше, ніж годину 31,8% 48,3% 

1-2 години 30,0% 30,0% 

3-5 годин і більше 27,5% 20,3% 

Сидіння за комп’ютером, Інтернет 

Не проводять час 5,0% 7,7% 

Менше, ніж годину 16,8% 15,0% 

1-2 години 38,2% 55,0% 

3-5 годин і більше 40,0% 22,3% 

Читання газет, журналів 

Не проводять час 38,5% 35,5% 

Менше, ніж годину 37,5% 28,5% 

1-2 години 20,5% 27,5% 

3-5 годин і більше 3,5% 8,5% 

Читання художньої літератури 

Не проводять час 41,6% 23,4% 

Менше, ніж годину 30,0% 25,0% 

1-2 години 22,6% 45,0% 

3-5 годин і більше 5,8% 6,6% 

Активний відпочинок (на природі або фізична праця) 

Не проводять час 4,2% 6,0% 

Менше, ніж годину 5,2% 9,0% 

1-2 години 35,6% 55,0% 

3-5 годин і більше 55,0% 30,0% 

 

Найбільш популярним видом проведення дозвілля у 

більш, ніж 90% студентів ФЗЛ, є активний відпочи-

нок на природі або фізична праця, причому це харак-
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терно для студентів усіх курсів, незалежно від статі. 

На основі анкетного опитування встановлено, що у 

середньому 55% юнаків щоденно зайняті кількаго-

динним активним відпочинком, 35% – 1-2 год в день, 

близько 10% – менше год або не проводять час подіб-

ним чином. Натомість більшість дівчат (55%) дівчат 

активно проводять дозвілля упродовж 1-2 год щодня, 

понад 30% - займаються 3-5 і більше год у день, реш-

та – менше 1 год або не зайняті. Частка студенток, які 
віддають перевагу пасивному проведенню дозвілля, 

на 4 курсі зростає. Слід відмітити, що внаслідок спе-

цифіки навчального процесу більшість студентів ФЗЛ 

багато вільного часу упродовж тижня присвячує ак-

тивним заняттям фізичною культурою і спортом: се-

редньо- та високоінтенсивні аеробні фізичні наванта-

ження 3-4 і більше разів на тиждень упродовж 60-

90 хв щодня виконують у середньому близько 85% 

юнаків і 75% дівчат. Крім того, молодь значну увагу 

приділяє силовим вправам, в тому числі на тренаже-

рах (у середньому 65% юнаків і 55% дівчат). Відпові-

дно до принципу урахування всіх етапів життя, який 
висувається на порядок денний у новій європейській 

політиці охорони здоров'я «Здоров'я-2020» та підтри-

мується Україною, долучення до фізично активного 

способу життя, підтримуване протягом усіх вікових 

періодів, вносить значний вклад у підтримку й зміц-

нення фізичного й психічного здоров'я на більш пізніх 

життєвих етапах [10]. Тому пошук шляхів підтриман-

ня молоддю активного стилю життя упродовж усього 

періоду життя залишається актуальним завданням. 

Враховуючи, що спосіб життя студентів у значній 

мірі впливає на стан здоров’я та антропометричні по-
казники, було визначено ріст, масу тіла, ІМТ студен-

тів 1-4 курсу ФЗЛ. Результати досліджень показали, 

що середній ріст обстежених студентів чоловічої статі 

становив 1,8 ± 0,02 м, маса тіла – 73,8 ± 2,4 кг, ІМТ – 

22,8 кг/м2, що свідчить про відповідність маси тіла 

росту у більшості юнаків. Слід відмітити, що серед 

обстежених студентів виявлено лише 2% юнаків зі 

зниженою масою тіла та ІМТ менше 18,5 кг/м2, і 

14,3% юнаків з надлишковою вагою та ІМТ більше 

25 кг/м2, причому на старших курсах. Однак, показ-

ники надлишкової ваги у обстежених студентів, імо-
вірно, були зумовлені вираженим розвитком м’язів 

тіла під впливом інтенсивних занять силовими видами 

спорту. У дівчат отримані дещо нижчі антропометри-

чні показники: середній ріст студенток становив 

1,7 ± 0,02 м, маса тіла – 56,6 ± 1,7 кг, ІМТ – 20,1 кг/м2, 

що відповідає загальноприйнятим стандартам. Було 

виявлено 9,1% студенток з дефіцитом маси тіла, і жо-

дної з надлишковою вагою. Куріння сигарет упро-

довж тижня (час від часу) відмітили 35% студентів-

юнаків 25% студенток-дівчат ФЗЛ, однак відкрито 

зізнались би у курінні лише 44% юнаків і 25% дівчат. 

Алкоголь у незначних кількостях іноді вживає 62% 
опитаних юнаків та 51% дівчат. Особи чоловічої статі 

віддають перевагу пиву, набагато менше юнаків вжи-

вають горілку, коктейлі та вино; дівчата також найбі-

льше полюбляють пиво, менше – вино і коктейлі (го-

рілку майже не вживають). Однак, на думку опитаних 

юнаків та дівчат (вона майже співпадає) у вживанні 

алкогольних напоїв відкрито зізнались би лише 50% 

юнаків і 30% дівчат. Це може свідчить про те, що мо-

лодь усвідомлює згубність шкідливих звичок і не пра-

гне це демонструвати. Отримані результати узгоджу-

ються з дослідженням, проведеним в Celal Bayar 

University (Туреччина), за даними якого більш здоро-

ва поведінка, високий рівень ФА та висока самооцінка 

здоров'я характерна саме для студентів, які навчають-

ся у галузі фізичної культури і спорту [8]. 

На запитання анкети, як студенти оцінюють власну 

вагу, 57,6% юнаків відповіли, що вважають її норма-
льною, 28,6% - відносять себе до розряду худих і 

13,8% - вважають, що мають надлишкову вагу. Задо-

волені своїм зовнішнім виглядом лише 37% респон-

дентів чоловічої статі, 33% юнаків вважають свої по-

казники посередніми, і 30% незадоволені. Серед дів-

чат таких, що вважають свою вагу нормальною ви-

явилось 48%; натомість 20,5% вважають себе худими, 

а 31,5% - повними. Серед дівчат задоволеними своїм 

виглядом виявились всього 25% опитаних, 50% - вва-

жають свій вигляд посереднім, 25% - незадоволені. 

Найбільше хвилювання у молоді викликає надлишко-

ва вага, яка викликає тотальне несприйняття, що осо-
бливо характерно для дівчат. Слід відмітити, що зна-

чна частка респондентів для покращення зовнішнього 

вигляду постійно прикладає досить значні зусилля. 

Серед засобів, які використовували опитані, перше 

місце займають заняття фізичними вправами (68,5% 

юнаків і 92,3% дівчат), а також харчування зі зниже-

ною калорійністю раціону і обмеження жирних про-

дуктів (27,4% юнаків і 65,7% дівчат) та спеціальні 

дієти (21,5% юнаків і 37,4% дівчат). Крім того, незна-

чна частка опитаних вдавалась до нетривалого голо-

дування, вживання засобів для схуднення, проносних 
препаратів, блювання після їжі. Отже, проблема гар-

ного зовнішнього вигляду надзвичайно турбує мо-

лодь, причому більша увага приділяється схудненню. 

Варто зазначити, що біля 15% юнаків та дівчат прик-

ладають значні зусилля, а біля 25% юнаків та 50% 

дівчат помірні зусилля до того, щоб виглядати як зір-

ки телеекрану, журналів. З цього приводу слід засте-

регти молодь від використання шкідливих методів 

схуднення і заохочувати до підтримання ЗСЖ.  

Висновки. Студенти напряму підготовки «Здоров’я 

людини» демонструють формування позитивної моти-
вації і власного стилю щодо здорового способу життя, 

культури здоров’я. Більшість студентів орієнтовані на 

дотримання основних засад здорового способу життя: 

високого рівня фізичної активності та активного про-

ведення дозвілля (на природі або виконуючи фізичну 

працю), достатньої тривалості сну, здорового харчу-

вання. 85% юнаків і 75% дівчат ведуть фізично актив-

ний спосіб життя, який включає самостійні заняття 

фізичними вправами (аеробними та силовими) три і 

більше разів на тиждень, що дозволяє підтримувати 

хороший рівень здоров’я, нормальну масу тіла та гар-

ний зовнішній вигляд. Проблемними залишаються пи-
тання щодо розповсюдження куріння та вживання ал-

коголю серед студентів усіх курсів, а також тенденція 

до зниження фізичної активності серед студентів стар-

ших курсів, особливо серед дівчат, що потребує прове-

дення додаткової просвітницької і роз’яснювальної 

роботи для заохочення до підтримання здорового спо-

собу життя протягом усього періоду навчання у вузі та 

після його закінчення.  
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Problems and perspectives of formation of health culture of students’ youth 

K.P. Meleha, O.A. Dulo, M.M. Dub, L.P. Rusyn, O.B. Maltseva 
Abstract. The study of certain aspects of lifestyle of the students according to a survey’s data has showed that professional training 
of students, future specialists on human health, promotes in making of purposeful orientation in the vast majority of young boys and 
girls on the observance of basic principles of healthy lifestyle. 85% of young men and 75% of young women lead physically act ive 
lifestyle what helps to maintain good level of health, normal weight of body and beautiful appearance. 
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Анотація. У статті наведені дані про діагностику, лікування нейропсихологічних порушень у хворих на розсіяний склероз. 
Розглянуті основні етапи психотерапевтичного лікування, в основі якого поєднується фармакотерапія й психотерапевтичні 
методики.  
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Розсіяний склероз (РС) – це хронічне, прогресуюче, 

запальне нейродегенеративне захворювання централь-

ної нервової системи. За останні роки відзначена зага-

льносвітова тенденція зростання захворюваності на РС 

та його поширеності. Сьогодні РС займає провідні по-

зиції в структурі неврологічної патології й уражає при-

близно 0,05–0,1% популяції дорослого населення. У 

світі близько 2,5 млн. осіб страждають від РС. У серед-

ньому поширеність РС становить 83 випадки на 
100 000 населення. За даними ВООЗ, із-поміж усіх нев-

рологічних захворювань основною причиною стійкої 

інвалідизації осіб молодого віку є саме РС. Однією з 

причин інвалідизації хворих на РС є когнітивні і психі-

чні порушення, які зустрічаються у більшої половини 

хворих на початкових стадіях захворювання і практич-

но у всіх на пізніх стадіях [2, 3, 9, 11, 16, 17]. Адже ві-

домо, що психоемоційний стрес може спровокувати 

дебют, а також загострення РС. Ось чому сучасна фар-

макологічна і психотерапевтична корекція нейропси-

хологічних порушень при РС має особливе значення [1, 

4, 9, 15].  
Проведення комплексу реабілітаційних заходів, які 

спрямовані на корекцію рухових, нейропсихологічних 

та інших порушень проводять у спеціалізованих реабі-

літаційних центрах. До складу реабілітаційного центру 

входять невролог, фізіотерапевт, логопед, терапевт, 

соціальний працівник, патронажна медсестра, нейрон-

психолог, психотерапевт, а при необхідності й інші 

спеціалісти: уролог, ендокринолог і т.д. Особливе зна-

чення відіграє допомога родичів пацієнта, які прийма-

ють участь у реабілітаційному процесі. Ефективність 

будь-якого реабілітаційного процесу залежить від того 
наскільки адекватно проведене лікування тривожно-

депресивних синдромів, компенсованих когнітивних 

порушень. У реабілітаційних центрах пацієнти позбав-

ляються від почуття самотності, безпорадності, ізоля-

ції, знаходять підтримку один в одному. Збереження 

працездатності пацієнта, активної участі його у суспі-

льно-корисному житті у відповідності до його можли-

востей, нова професійна орієнтація й трудова адаптація 

мають велике психотерапевтичне значення.  

Результат ефективної психотерапевтичної корекції 

– це регрес психічних розладів, підвищення самооцін-

ки хворого, засвоєння ним ефективних стратегій ада-
птації і подолання наявних розладів, і в цілому, пок-

ращення якості життя пацієнта. 

Нейропсихологічні порушення при РС можуть бути 

безпосереднім проявом ураження головного мозку (де-

мієлінізація, ураження аксонів), відображення психо-

логічної дезадаптації хворого до встановленого діагно-

зу, рухових, координаторних, чутливих розладів, нас-

лідки проведеної терапії (використання кортикостерої-

дів, імуномодуляторів, протиспастичного лікування), а 

також поява супутнього психічного захворювання. З 

клінічної точки зору, важливо визначити, чи є психічні 

розлади відображенням загострення РС, реакцією на 

хронічне інвалідизуюче захворювання, поєднання цих 

змін чи самостійним психопатичним захворюванням 
[5, 6, 9, 14]. Серед нейропсихологічних розладів при 

РС, які потребують комплексної корекції, найбільше 

значення мають: депресія, біполярні розлади, постстре-

сові розлади, порушення адаптації, тривожні стани, 

панічні атаки, обсесивно-компульсивні розлади, ейфо-

рія, психотичні реакції, психоорганічні синдроми до 

деменції, епілептичні напади [7, 9, 10, 13]. 

Після встановлення діагнозу РС пацієнтові необ-

хідно пояснити особливості перебігу цієї хвороби, 

обговорити подальше лікування. Якщо у пацієнта ви-

никають сумніви щодо встановленого діагнозу, потрі-

бно проінформувати, які існують додаткові діагнос-
тичні критерії РС (МРТ діагностика, виявлення оліго-

клональних антитіл у лікворі). 

При встановленні ремітуючо-рецидивуючого типу 

РС, хворому необхідно підкреслити про доброякісний 

перебіг цього захворювання, про ймовірність тривалої 

ремісії при адекватній терапії. Пояснити, що пробле-

ма РС активно вивчається у цілому світі, про існуван-

ня нових препаратів, які не тільки подовжують ремі-

сію, але й зменшують вогнища демієлінізації, а деякі з 

них і зовсім зникають. Під час розмови з пацієнтом 

потрібно уникати драматизації, а, навпаки, підкрес-
лювати про поширеність цього захворювання в попу-

ляції, наводити приклади зі життя інших пацієнтів, які 

не тільки зберегли свою працездатність, але успішно 

створили сім’ю, народили дітей, зробили кар‘єру. 

Проінформувати про фактори, які можуть спровоку-

вати загострення РС або прогресію основного захво-

рювання, а саме не опалюватися на сонці, протипока-

зані: відвідування саун, прийом ванни, теплові проце-

дури. Кожний фактор ризику потрібно обговорити і 

позитивно налаштувати хворого, що такі обмеження 

потрібні не тільки для нього, але й для більшості людей 

в цілому. Головне на цьому етапі знизити рівень триво-
ги, розсіяти страх, який пов'язаний з невідомістю. Важ-

ливе значення має також обговорити ряд побутових 

моментів, таких як дієтичне харчування, контроль ваги, 

режим тренування, кардіонавантаження, фізкультура, 

відпочинок. Пояснити пацієнтові, що не потрібно пра-
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цювати через силу, необхідно слухати організм і давати 

йому час на відновлення, а саме на відпочинок. Проін-

формувати про соціальні та юридичні моменти по-

в’язані з інвалідність. А саме про те, що хворі з РС ма-

ють можливість отримувати допомогу, пенсії. Роз’яс-

нити до кого саме потрібно звертатися для більш дета-

льної інформації. Це ще раз підтвердить те, що ніхто не 

залишить пацієнта сам на сам із хворобою. 

Метою психотерапевтичного лікування афективних 
розладів у хворих на РС є: адаптація до рухових обме-

жень, допомога у виборі оптимальних стратегій подо-

лання рухових дефектів та інвалідності, важливий те-

зис – «необхідно, щоб Ви контролювали свою хворобу, 

а не вона Вами», допомога в соціалізації – максимально 

повноцінна інтеграція в соціумі, допомога у встанов-

ленні і досягненні нових цілей і сенсу в житті [9].  

Лікування поширених депресивних розладів при РС 

включає медикаментозні й немедикаментозні заходи 

[8, 9, 12]. Довела свою ефективність психотерапія, яку 

проводять як особисто, так і груповими заняттями [9, 

12, 17]. Індивідуальна, групова психотерапія може про-
водитися з використанням методів когнітивної, раціо-

нальної, гештальттерапії, тілесно-орієнтованої психо-

терапії. Групова психотерапія посідає не останню лан-

ку і має соціальне і психологічне значення в реабіліта-

ції хворих на РС. Вона допомагає подолати ізоляцію, 

дає можливість обговорювати актуальні психо-

травмуючі переживання, набути нових друзів, розвива-

ти комунікабельність, коректувати тривожні, депреси-

вні прояви [9,11]. Перспективним є створення шкіл для 

хворих з РС, де вони можуть отримувати знання про 

адаптаційні стратегії подолання рухових, координатор-
них, тазових розладів, подолання соціофобії. Ефектив-

но використовувати гіпноз, нейролінгвістичне програ-

мування, музикотерапію, метод біологічно зворотного 

зв’язку. Психотерапія у депресивних пацієнтів з обме-

женими руховими можливостями будується на пошуку 

ресурсів для успішного функціонування (наприклад 

паралізовані ноги, але збережений інтелект, координа-

ція в руках – отже можна вчитися, працювати на ком-

п’ютері, писати, вишивати, варити і т.д.) в тому числі 

терапія творчим самовираженням. На пізніх стадіях 

розвитку хвороби у тяжких хворих не втрачає свого 
значення підтримуюча психотерапія, коли співчуття, 

доброзичливе відношення, обговорення повсякденних 

проблем - дозволяє пацієнтові почувати себе соціально 

адаптованим. Під час роботи з родичами хворого на РС 

необхідно пояснити їм особливості психологічного 

стану пацієнта, попередити гіперопіку. Разом з пацієн-

тами необхідно шукати нові, доступні в руховому пла-

ні види діяльності, інтереси, стимулювати позитивне 

відношення до життя, навчитися по новому будувати 

взаємовідносини з людьми, не боятися приймати допо-

могу зі сторони. Важливо обговорити з хворими його 

актуальні емоційні переживання, використовувати по-
зитивне переформування проблеми [6, 9, 16]. Для мо-

лодих пацієнтів важливе значення має допомога в соці-

алізіції (обговорення проблеми спілкування з одноліт-

ками, пошук другої половинки або перспективне наро-

дження дитини і т.д.).  

Опрацювання актуального психотравмуючого кон-

флікту у пацієнтів з РС сприяє немедикаментозному 

усуненню тривожних, депресивних розладів. Психоте-

рапевт допомагає пацієнтові вибудовувати відношення 

в сім’ї, на роботі, з друзями, медичним персоналом. В 

деяких випадках необхідно проводити сімейну психо-

терапію, оскільки у хворих на РС можуть розвиватися 

сексуальні порушення, які сприяють пригніченню ак-

туального психічного стану хворих, конфліктам між 

подружжям. Покращення взаєморозуміння між под-

ружжям дозволяє хворим активно подолати руховий 

дефіцит, підвищує самооцінку [13].  
Для тяжких пацієнтів виходом із стану емоційного 

пригнічення може стати образотворча терапія (живо-

пис, музика, епістолярне мистецтво і т.д.). За останній 

час активно розвиваються спортивні змагання для ін-

валідів, які дозволяють компенсувати руховий дефект, 

отримувати соціальну підтримку і повагу, отримувати 

радість перемоги, а також сам факт участі у змаганнях. 

Для зменшення рівня тривоги показана релаксація, 

аутогенне тренування. Використання релаксаційних 

аутотренінгів у хворих на РС дозволяє знизити рівень 

тривоги і сприяти відновленню вегетативної регуляції, 

міорелаксації, зменшенню больових відчуттів, покра-
щення сну, підвищення працездатності [4]. 

Під час проведення немедикаментозної терапії ког-

нітивних порушень створюється індивідуальний план 

компенсації втрачених функцій за рахунок збереже-

них. За спеціальними методиками потрібно проводити 

тренування пам’яті, уваги [4], так як і при інших вог-

нищевих неврологічних захворюваннях. Порушення 

пам’яті коригуються за допомогою компенсаторних 

методів, тренування, набуття нових навиків вибору 

більш корисної інформації і концентрації уваги [9]. 

Пацієнтам рекомендується вести щоденник і вписува-
ти плани на день, мнемостичні плани і т.д. Також до 

комплексного лікування РС належить рефлексотера-

пія, яка, в деяких випадках, дозволяє зменшити вира-

женість тривоги, астенії, депресивних розладів [5].  

Кінезотерапія, окрім покращення рухових можли-

востей хворих, сприяє виробленню ендогенних ендор-

фінів під час фізичних вправ і тим самим впливає на 

функціонування лімбіко-ретикулярного комплексу, 

дає стимулюючий і антидепресивний ефект. Після фі-

зичних вправ у хворого підвищується настрій, змен-

шується астенія, підвищується самооцінка, а також 
надія на відновлення втрачених функцій [4,9].  

В комплексній терапії психічних розладів при РС 

можна використовувати ароматерапію – метод, який 

дозволяє вплинути за допомогою ароматичних масел 

на нюхові рецептори, регулюючи тим самим актив-

ність лімбічної системи, яка відповідає за емоційний 

стан. Доцільно призначати масаж з використанням 

ефірних масел з лікувальних трав, які впливають на 

периферичні рецептори у шкірі, має сильний рефлек-

согенний ефект, модулюючи діяльність антиноцицеп-

тивної системи. Так, під час депресії використовують 

масла сандала, кориці, лаванди, ладану, рододендро-
ну, під час тривоги – міри і ладану, при апатії – роз-

марину, сосни, під час порушення пам’яті – рози, жа-

смину, лотосу і т.д. [4, 9, 13]. 

Музикотерапія з використанням класичної і сучасної 

музики сприяють зменшенню психоемоційного наван-

таження, діє як міорелаксант, покращує сон, формує 

позитивний світогляд, а також має невербальну психо-

терапевтичну дію, сприяє нормалізації функціонування 
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лімбічних структур та інтегративної діяльності мозку. 

В залежності від провідного психопатологічного синд-

рому (з переважанням апатії, депресії або тривоги) му-

зикотерапевт підбирає композиції релаксуючо-ліричні 

або навпаки бадьорого характеру [4].  

Більшість хворих на РС скаржаться на загальну вто-

му, зниження працездатності. Насамперед, потрібно 

виключити початок загострення РС. Якщо рецидив 

хвороби не підтвердився, і це не пов’язано із симпто-
мами РС, тоді потрібно знайти причини цієї втоми. 

Серед поширених – ятрогенні причини (медикаменти), 

порушення сну, депресія, недостатність харчування, 

інші захворювання (включаючи інфекційні захворю-

вання нирок та верхніх дихальних шляхів). Дуже важ-

ливо оцінити взаємодію препаратів, які використову-

ються для симптоматичної терапії, наприклад протис-

пастичні, седатики, анальгетики, протисудомні, гіпоте-

нзивні, нестероїдні протизапальні препарати можуть 

посилювати симптом хронічної втоми, депресії [11]. 

Успішне лікування хронічної втоми неможливе без 

корекції порушення сну, вибору ортопедичного взуття 
та використання альтернативного засобу підтримки під 

час ходи. Оптимізація фізичного та психічного оточен-

ня на роботі та вдома дозволяє суттєво коригувати ная-

вні порушення без використання медикаментів [9].  

Призначення антидепресантів при РС не тільки нор-

малізує емоційний стан хворих, але й сприяє зменшен-

ню втоми та покращення когнітивних функцій [1, 8, 9]. 

Для лікування депресії при РС найчастіше використо-

вують: 1) блокатори зворотного захоплення серотоніну 

– флуоксетин, сертралін, 2) стимулятори зворотного 

захоплення серотоніну (тіанептил або коаксил), 3) три-

циклічні антидепресанти (амітриптилін, доксепін, іміп-

рамін), 4) тетрациклічні антидепресанти (лерівон), 

5) комбіновані препарати (аміксид, ремерон).  

Для корекції тривожних станів, які виникають у 

пацієнтів зі щойно встановленим діагнозом, викорис-
товують альпразолам, клоназепам, лоразепам. Під час 

проведення курсу лікування потрібно враховувати, 

що деякі препарати можуть посилювати вже наявні у 

хворого порушення сечовипускання, знижувати поте-

нцію і пам'ять, посилювати координаторні розлади. 

При невиражених тривожно-депресивних порушеннях 

ефективно використовувати невеликі дози нейролеп-

тиків, наприклад сульперид (еглоніл), комбінації тра-

нквілізатора альпрозолама (ксанакса) з антидепресан-

тами (прозак). Блокатори зворотнього захоплення 

серотоніну також використовуються для лікування 

обсесивно-компульсивних розладів [15]. Для лікуван-
ня когнітивних розладів і синдрому хронічної втоми 

при РС використовують метаболічні препарати – ноо-

тропи, амінокислоти та вітаміни, їх поєднання або 

комбінація вазоактивних та метаболічних препаратів. 

Можна використовувати 4-амінопірідин та інші бло-

катори кальцієвих каналів, а також амантадин.  
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Recommendations for correction of neuropsychological disorders in patients with multiple sclerosis 

M.S. Shorobura 
Abstract. The article presents data on the diagnosis and treatment of neuropsychological disorders in patients with multiple sclerosis.  
The main stages of psychotherapeutic treatment, based on combined pharmacotherapy and psychotherapy techniques. 

Keywords: multiple sclerosis, treatment, neuropsychological disorders 
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Анотація. У роботі наведені результати дослідження ланок кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та шляхи крово-

постачання яєчка щура за умов експериментального цукрового діабету. Яєчко білого щура кровопостачається яєчковою 

артерією, яка відгалужується від черевної частини аорти, артерією сім’явиносної протоки та артерією м’яза підіймача яєчка. 

Морфологічний та морфометричний аналіз ангіоархітектоніки яєчка дозволив оцінити стан його васкуляризації в нормі та за 

умов стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету. Глибина структурних змін ланок кровоносного русла яєчка білого 

щура при цукровому діабеті корелює з морфометричними показниками. 

Ключові слова: яєчко, цукровий діабет, кровоносне русло 

 

Вступ. Для ранньої діагностики ускладнень цукрово-

го діабету, що є запорукою успіху для подальшого 

лікування захворювання, важливо розуміти особливо-

сті будови і кровопостачання органів при цукровому 

діабеті. Домінуючу роль в інвалідизації при цукрово-

му діабеті відіграє ураження стінки судин різних ор-

ганів. Проте, до останнього часу недостатньо вивче-

ним залишається питання морфологічних змін крово-

носних судин яєчка при цукровому діабеті. Ціла низка 

невирішених питань щодо особливостей будови та 

кровопостачання яєчка на мікро- та ультраструктур-

ному рівнях, морфологічних змін яєчка та його гемо-

мікроциркуляторного русла за умов цукрового діабе-

ту, якісно-кількісних змін ангіоархітектоніки яєчка 

щура при експериментальній формі цукрового діабе-

ту, проблем успішного вибору ефективних методів 

лікування судинних порушень яєчка при цукровому 

діабеті, що безперечно зумовлено недостатнім ви-

вченням морфологічних особливостей патогенезу мі-

кроциркуляторних порушень на різних стадіях діабе-

тичної мікроангіопатії. 

Мета дослідження: встановити особливості кро-

воносного русла яєчка білого щура репродуктивного 

віку в нормі та закономірності перебудови в динаміці 

перебігу експериментального цукрового діабету. 

Матеріали та методи: дослідження проведено на 

20 статевозрілих білих щурах-самцях, віком 4,5-7,5 мі-

сяців і масою тіла 130-150 г. Експериментальний цук-

ровий діабет моделювали одноразовим внутрішньоо-

черевинним введенням стрептозотоцину («Sigma» 

США), приготованому на 0,1 М цитратному буфері, рН 

=4,5, із розрахунку 7 мг на 100 г. маси тіла тварини. 

Розвиток цукрового діабету контролювали за збіль-

шенням рівня глюкози в крові, який вимірювали глю-

козооксидазним методом. Дослідження проводили на 

тваринах з рівнем глюкози понад 13,4 ммоль/л через 

2,4,6,8 тижнів після початку експерименту. 

Для ін’єкції судинного русла яєчка використовува-

ли водну суспензію казеїнової олійної газової сажі 

“Темпера». Для проведення морфометричного аналізу 

використовували наступні кількісні критерії: діаметр 

мікросудин, густина (щільність) пакування обмінних 

судин, показник трофічної активності тканини (радіус 

дифузії). Терміном «обмінні судини» позначали гемо-

капіляри. 

Для статистичного аналізу вихідних даних, мате-

матичних розрахунків, їх графічного представлення та 

результатів аналізу використано програмне забезпе-

чення Excel з пакету прикладних програм Microsoft 

Office. Для оцінки результатів досліджень визначали 

наступні показники:середнє значення (М); середньок-

вадратичне відхилення (σ sigma); абсолютну похибку 

(m). Критерієм перевірки є статистика. 

Результати та їх обговорення. 

Через 2 тижні перебігу стрептозотоциніндуковано-

го цукрового діабету проявляються перші зміни ангі-

оархітектоніки яєчка. Артеріоли яєчка мають нерів-

номірний просвіт, звивисті. Прекапілярні артеріоли і 

капіляри спазмовані. 

Капілярна сітка на ін’єкованому препараті яєчка 

щура цього періоду експерименту ледь помітна, вену-

ли дещо розширені.  

При морфометричному дослідженні спостерігаєть-

ся статистично вірогідне зменшення (р<0,05) у порів-

нянні з нормою, діаметра капілярів капілярної сітки 

яєчка, вірогідно збільшується (р<0,05) показник тро-

фічної активності (радіус дифузії) яєчка, щільність 

пакування обмінних судин яєчка та інших морфомет-

ричних показників в цей термін експерименту не змі-

нена (р>0,05). 

В динаміці перебігу експерименту середня різниця 

діаметра поперечних капілярів звивистих сім’яних 

трубочок яєчка в нормі, контролі та через 2, 6 і 8 тиж-

нів перебігу стрептозотоцин-індукованого цукрового 

діабету є вірогідною (р<0,001). Різниця середніх пока-

зників діаметра поперечних капілярів звивистих сі-

м’яних трубочок яєчка через 6 і 8 тижнів експеримен-

ту є не вірогідною (р>0,05).  

Встановлено вірогідну кореляцію між контролем і 

змінами діаметрів поперечних капілярів через 2 тиж-

ні, між змінами діаметрів поперечних капілярів через 

2 і 8 тижнів, а також через 4 і 6 тижнів (р<0,05). Різ-

ниця між середніми показниками діаметра поздовжніх 

капілярів звивистих сім’яних трубочок яєчка білого 

щура в нормі, контролі та через 2, 4, 6 і 8 тижнів пе-

ребігу стрептозотоцин-індукованого цукрового діабе-

ту є вірогідною (р<0,001). Кореляційна залежність 
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(р<0,05) спостерігається між змінами показників діа-

метрів поздовжніх капілярів через 2 та 6 тижнів. Різ-

ниця середніх значень показника трофічної активнос-

ті яєчка білого щура в нормі та контролі не вірогідна 

(р>0,05). Різниця середніх значень показників трофіч-

ної активності (радіуса дифузії) яєчка білого щура в 

нормі, контролі та через 2, 4, 6 і 8 тижнів перебігу 

експерименту є суттєвою (р<0,001). Коефіцієнт коре-

ляції є вірогідним лише між нормою та змінами пока-

зника трофічної активності яєчка через 6 тижнів пере-

бігу цукрового діабету (р<0,05). Між змінами через 2 і 

8 тижнів різниця є істотною (р<0,05). Між показника-

ми 2 і 4, 4 і 6, 4 і 8, 6 і 8 тижнів різниця між середніми 

значеннями показника трофічної активності (радіуса 

дифузії) яєчка є значною (р<0,001). Кореляція спосте-

рігається лише між змінами через 4 і 8 тижнів 

(р<0,01). 

Через 4 тижні перебігу експериментального цукро-

вого діабету на препаратах яєчка щура з ін’єкованим 

судинним руслом виявлено явища деструктуризації 

ангіографічного рельєфу яєчка. Порушується впоряд-

кованість розташування ланок гемомікроциркулятор-

ного русла. 

Капілярна ланка гемомікроциркуляторного русла 

частково зруйнована. Артеріоли і венули розширені. 

Середній діаметр венул збільшується до 31,30 ± 

0,07 мкм. Різниця середніх показників діаметра венул 

яєчка в нормі, контролі та через 2 тижні експерименту 

є недостовірною (р>0,05). Різниця середніх показників 

діаметра венул яєчка в нормі, контролі та через 4, 6 і 8 

тижнів експерименту є вірогідною (р<0,001). Між нор-

мою та зміною діаметра венул через 2 тижні експери-

менту є вірогідна кореляція (р<0,05). Між показниками 

через 2 та 4, через 2 та 6, через 2 та 8, через 4 та 6, через 

4 та 8 різниця середніх показників діаметрів венул є 

суттєвою. Однак вірогідна кореляція (р<0,05) спостері-

гається між контролем і змінами через 2 тижні, та кон-

тролем і змінами через 8 тижнів. Між показниками 6 і 

8 тижнів різниця середніх значень діаметра венул яєчка 

є недостовірною і кореляція як така відсутня (р>0,05). 

Розширюються також артеріоло-артеріолярні та ар-

теріоло-венулярні анастомози. Збережені капіляри 

розширені. Діаметр артеріол в цей термін експериме-

нту становить 30,02±0,09 мкм, поздовжніх капілярів 

9,34±0,04 мкм, поперечних капілярів 7,40±0,03 мкм, 

венул – 31,84±0,08 мкм. 

Різниця середніх показників діаметра артеріол у но-

рмі, контролі та через 4, 6 і 8 тижнів перебігу стрепто-

зотоцин-індукованого цукрового діабету є вірогідною 

(р<0,001). Вірогідною є різниця середніх показників 

діаметра артеріол яєчка при порівнянні досліджуваного 

матеріалу через 6 і 8 тижнів експерименту. Також між 

змінами через 6 і 8 тижнів є суттєва кореляція (р<0,05). 

Через 8 тижнів перебігу стрептозотоцин-індуковано-

го цукрового діабету спостерігаються деструктивні змі-

ни усіх ланок гемомікроциркуляторного русла яєчка. 

Діаметр збережених поздовжніх капілярів стано-

вить 9,93±0,03 мкм і 7,47±0,06 мкм поперечних. Ар-

теріоли розширені, діаметр їх становить 30,56±0,13 

мкм, звивисті, венули розширені діаметр їх 31,92±0,04 

мкм. Вірогідне зменшення (p<0,05), в порівнянні з 

нормою, щільності пакування обмінних судин яєчка 

до 13,80±0,97 та вірогідне збільшення (p<0,05) в порі-

внянні з нормою, показника трофічної активності яєч-

ка до 84,40±1,50 мкм свідчать про значне розрідження 

капілярної сітки яєчка за умов експериментального 

цукрового діабету, що призводить до різкого пору-

шення його кровопостачання. 

Оцінюючи щільність пакування капілярів яєчка в 

динаміці спостерігаємо недостовірну різницю (р>0,05) 

середніх значень цього показника між контролем та 

через 2 тижні перебігу експериментального цукрового 

діабету. Встановлено, що між нормою та змінами 

щільності пакування капілярів через 4 тижні перебігу 

експерименту, між нормою та через 8 тижнів існує ві-

рогідний (р<0,05) лінійний кореляційний зв'язок. Між 

контролем і змінами через 4 та 6 тижнів експерименту 

є вірогідна різниця середніх показників щільності па-

кування капілярів (р<0,01). Кореляційна залежність 

між цими показниками є недостовірною. Зміна серед-

ніх показників через 2 і 4, та через 2 і 6 тижнів є суттє-

вою (р<0,05). Спостерігаємо вірогідну кореляцію між 

змінами через 4 і 8 тижнів та через 6 і 8 тижнів. 

Висновки 

1. Застосований нами морфологічний та морфом-

тричний аналіз ангіоархітектоніки яєчка дозволив 

оцінити зміни ступеня його васкуляризації за умов 

експериментального цукрового діабету. 

2. Перші зміни кровоносних судин яєчка щура ви-

явлено через 2 тижні перебігу стрептозотоциніндуко-

ваного цукрового діабету. Артеріоли яєчка мають не-

рівномірний просвіт, звивисті. Вірогідно зменшується 

(р<0,05) у порівнянні з нормою діаметр капілярів ка-

пілярної сітки яєчка і вірогідно збільшується (р<0,05) 

показник трофічної активності яєчка. 

3. Через 4 тижні перебігу експериментального цук-

рового діабету на препаратах яєчка щура з ін’єко-

ваним судинним руслом виявлено явища деструкту-

ризації агіографічного рельєфу яєчка. Втрачається 

чітка впорядкованість розташування ланок гемомі-

кроциркуляторного русла. 

4. Через 6 тижнів перебігу експерименту відбува-

ється подальша перебудова усіх ланок гемомікроцир-

куляторного русла. Судини яєчка розширені, артеріо-

ли звивисті. Розширеними є також і артеріоло-арте-

ріолярні та артеріоло-венулярні анастомози. Збереже-

ні капіляри розширені. 

5. Вірогідне зменшення (p<0,05), в порівнянні з но-

рмою, щільності пакування обмінних судин яєчка до 

13,80±0,97 та вірогідне збільшення (p<0,05) в порів-

нянні з нормою, радіуса дифузії (показника трофічної 

активності) яєчка до 84,40±1,50 мкм через 8 тижнів 

перебігу експерименту свідчать про значне розрі-

дження капілярної сітки яєчка за умов стрептозото-

цин-індукованого цукрового діабету, що призводить 

до різкого порушення його кровопостачання. 

6. Встановлено корелятивний зв'язок між глибиною 

структурних перетворень ланок гемомікроциркулято-

рного русла яєчка щура при цукровому діабеті та їх-

німи морфометричними показниками. 
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The morphometric analysis of the bloodstream of white rat testis in normal conditions and in experimental diabetes  

I.I. Savka 

Abstract. The paper presents the results of research links bloodstream white rat testis in normal blood supply to the testicle and ways 
rat in experimental diabetes. White rat testicle blood supply testicular artery, which branches off from the abdominal aorta of, artery 
ejaculatory ducts and muscles lifts testicular artery. The morphological and morphometric analysis angioarchitectonics testicles al-
lowed to estimate the state of its normal vascularization and under the conditions streptozotocin-induced diabetes. The depth of the 
structural changes links bloodstream white rat testis diabetes correlated with morphometric parameters. 

Keywords: testicle, diabetes bloodstream 
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Анотація. Обґрунтовано та доведено можливість застосування тесту «реакція на рухомий об’єкт» як одного із адекватних і 
інформативних методичних прийомів для діагностики властивості зрівноваженості основних нервових процесів у людини. 

Критерієм її (властивості) вважати показник стійкості реакції з урахуванням відносної частоти точних відповідей (33 і біль-
ше відсотків від загальної кількості пред’явлених навантажень). Прийнято положення, що при незрівноваженості нервової 
системи більшість наявних передчасних відповідей характеризує перевагу гальмівного процесу, а запізнювальних, навпаки, 
– перевагу збуджувального. 

Ключові слова: реакція на рухомий об’єкт, зрівноваженість нервових процесів, індивідуально-типологічні властивості 
вищої нервової діяльності 
 

Постановка проблеми. На етапі розробки вчення про 

типи вищої нервової діяльності поведінкові реакції 

тварин, в основі яких лежать властивості основних 

нервових процесів, І.П. Павлов характеризував двома 

ознаками: зрівноваженістю і силою. І якщо сила як у 

теоретичному аспекті, так і в методичному відношен-

ні вважалася найбільш обґрунтованою та зрозумілою, 

то зрівноваженість нервових процесів, особливо у 

людини, до теперішнього часу залишається найменше 

вивченою і найбільше загадковою. Як з’ясувалося, 
причиною такого стану є методичні труднощі оцінки 

збудження і гальмування. 

Властивість зрівноваженість – це похідна від сили 

обох процесів і ми не можемо визначити її, оскільки 

невідомо як діагностувати силу процесу гальмування, і 

реєструємо зрівноваженість як баланс активуючих і 

гальмівних реакцій за допомогою переваги одного над 

іншим, або відсутності такої переваги. Методичні ж 

підходи визначення зрівноваженості за швидкістю 

утворення умовних позитивних і гальмівних рефлексів, 

характером зриву умовнорефлекторного стереотипу, 

так званим «коефіцієнтом зрівноваженості» нервових 
процесів за відношенням абсолютних величин гальмів-

ного умовного рефлексу (в більшості випадків кількос-

ті виділеної слини на дію диференційованого подраз-

ника) до величин позитивного умовного рефлексу за 

відповідні періоди у виробленому стереотипі та в пері-

од переробки сигнального значення асоційованої пари 

умовних подразників у тварин виявилися непридатни-

ми для їх використання на людині [5, 6, 11, 14]. 

Також не знайшли застосування і методики для ви-

явлення зрівноваженості, запропоновані співробітни-

ками школи Теплова-Небиліцина у людей з визначен-
ня орієнтувального умовного рефлексу та швидкості 

його згасання, швидкості вироблення гальмівного та 

запізнювального умовних рефлексів за умов діагнос-

тування рухових, шкірно-гальванічних, дихальних, 

судинних, плетизмографічних і фотохімічних умов-

них рефлексів [1, 2, 7, 9, 10, 15]. За ними неможливо 

отримати не лише інтегральну кількісну оцінку дослі-

джуваної властивості, а і самі вони надзвичайно гро-

міздкі та складні, вимагають спеціальних приміщень 

і, звичайно, не дають можливості використовувати їх 

для масових обстежень. 

Описані Ільїним методичні підходи з виявлення 

«зовнішнього» та «внутрішнього» балансу (зрівнова-

женості) нервових процесів з використанням рефлек-

сометричної методики Ю.А. Поворінського, шкірно-

гальва-нічної методики В.С. Мерліна, кінематометри-

чної ме-тодики Є.П. Ільїна за наявністю кінематометра 
М.І. Жу-ковського, графічні та динамометричні варіа-

нти цих методик для визначення властивості зрівно-

важеності не можна визнати їх відпрацьованими. За-

лишається незрозумілими ціла низка теоретичних 

питань, зокрема і механізми прояву різних варіантів 

балансу, як збудження за «внутрішнім балансом» 

співвідносяться із збудженням за «зовнішнім», града-

ції та шкали оцінок і т.д., на що в свій час звертав ува-

гу і Є.П. Ільїн [3, 4]. Окрім цього, методики не апро-

бовані на репрезентативних вибірках як у науковій 

сфері, так і в практичній діяльності, відсутні дані їх 

валідності та надійності. 
Отже, можемо констатувати, що нині відсутні зага-

льно визнані методики з визначення зрівноваженості 

як однієї із основних індивідуально-типологічних 

властивостей вищої нервової діяльності (ВНД), за-

пропонованих І.П. Павловим. Графічні варіанти її 

визначення за особливостями проведення ліній (без 

участі зору) відповідної довжини, обстеженнями з 

реакціями на час, як і динамометричний варіант відт-

ворення м’язових зусиль, що інколи використовува-

лися в психологічних і педагогічних обстеженнях, а 

також методика РРО (реакція на рухомий об’єкт), яка 
в основному описана військовими науковцями [12, 

13], спрямовані на діагностування такої якості склад-

ної сенсомоторної реакції як точність реагування та 

визначення балансу нервових процесів. Але під 

останніми розуміється і подається лише перевага «не-

доводів» (передчасних реакцій) над «переводами» 

(запізнілими реакціями), чи навпаки, і стійкості цих 
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реакцій та вказується на показники, які можна отри-

мувати за їх допомогою. Кількісні значення цих пока-

зників відсутні і тільки у посібнику Пухова [12] пред-

ставлена шкала бальних оцінок лише точних реакцій. 

В роботі нами зроблена спроба обґрунтувати та ре-

комендувати тест РРО в якості одного із інформатив-

них і валідних для визначення зрівноваженості основ-

них нервових процесів. 

Методи та організація досліджень. Обстежено 180 
осіб обох статей віком від 17 до 46 років: 61 курсант 

21-24 років IV-V курсів військово-морського учили-

ща, 55 курсантів 19-22 років ІІІ- IV курсів військового 

авіаційного училища льотчиків, 54 студентки 17-20 

років І-ІІ курсів торгово-економічного інституту та 10 

офіцерів 32-46 років – керівники польотів. 

У обстежуваних виявляли РРО, що розуміється як 

реакція людини на об’єкт що рухається з постійною 

швидкістю і зупинка його в зумовленій точці. Для 

цього нами було застосовано електросекундомір, 

стрілка якого здійснювала повний оборот за 1 с, а на 

циферблаті нанесені поділки десятих і сотих долів 
секунди. Вимагали як можна точніше зупиняти кож-

ного разу стрілку електросекундоміру на потрібній 

позначці через відповідний час. Для студенток вузу 

цей час становив 1 с, для всіх інших – 2 с. 

При виконанні завдання реакції обстежуваних були 

передчасними – стрілка електросекундоміру не досяг-

ла потрібної позначки, запізнілі – стрілка «проскаку-

вала» потрібне положення і точними – стрілка зупи-

нена на заданій поділці. Кожні відхилення від необ-

хідного положення, а в наших обстеженнях був нуль, 

характеризували абсолютними величинами в мс. Крім 
того, передчасні реакції позначали знаком «-», запіз-

нілі – знаком «+», точні реакції – знаком «0». В одно-

му експерименті застосовували 30 залікових спроб 

після пред’явлення 3-5 тренувальних. В протоколі 

реєстрували наявні величини кожної реакції з її зна-

ком. За результатами виконання завдання для кожно-

го обстежуваного визначали наступні показники: від-

носну частоту точних відповідей у відсотках (показ-

ник стійкості реакції) з урахуванням середньої вели-

чини відхилень від середньої арифметичної за форму-

лою К=Т/30*100%, де К – частота точних відхилень, Т 
– кількість точних реакцій, 30 – кількість залікових 

спроб; кількість випереджувальних і кількість запізні-

лих реакцій; сумарну величину відхилення стрілки від 

нуля (арифметична сума); середню величину помилок 

окремо для передчасних і окремо для запізнілих (час-

ткове від ділення сумарного цього роду помилок на їх 

кількість) відповідей. 

Результати та їх обговорення. Враховуючи, що в 

тесті РРО застосовується 30 пред’явлень сигналу і 

результатом їх переробки є точні і неточні (передчас-

ні і запізнілі) відповіді, слід гадати, найбільш ідеаль-

ною моделлю зрівноваженості нервових процесів мо-
гла би бути така, в якій отримано 15 і більше відпові-

дей точних та 15 і менше відповідей інших напрямків 

(відхилень від нульової позначки), тобто 50,0% і бі-

льше точних реагувань, і 50,0% і менше – передчас-

них і запізнілих реакцій від загальної кількості засто-

сованих реакцій. А якщо виходити із таких міркувань, 

що в тесті передбачено три напрямки відповідей (пе-

редчасні, точні та запізнілі), то такою моделлю зрів-

новаженості можна було б вважати і таку, в якій би 

відповіді розподілялись порівно – по 10 кожного на-

прямку. Отримані нами результати виконання завдан-
ня всіма групами обстежуваних співпали з другою 

прогнозованою моделлю (таблиця 1). 
 

Таблиця 1. Контингент обстежуваних та середні значення відносних показників результату виконання тесту РРО 

№ Контингент обстежуваних 
Вік, 
роки 

Кількість 
Характеристика реакції, % 

точні передчасні запізнілі 

1. Курсанти моряки 21-24 61 41,03 28,08 31,31 

2. Курсанти льотчики 19-22 55 34,12 30,78 34,78 

3. Керівники польотів 32-46 10 33,66 33,33 33,30 

4. Студентки університету 17-20 54 30,00 31,50 38,20 

Σ 
М 

 
180 138,81 

34,70 
123,69 
30,92 

131,59 
34,38 

 

Загалом у всього контингенту досліджуваних середні 

значення трьох напрямків відповідей виявились близь-

кими. Із 5400 відповідей (180 осіб по 30 реалізацій) 

точні реакції становили 34,70 %, запізнілі – 34,38 % і 

передчасні – 30,92%. Ось тому, маючи такий розподіл 

відповідей, тобто майже по 10 кожного (чи 33,33% із 

знаком « 0 », 33,33% - із знаком « - » та 33,33% - із зна-

ком « + »), ми можемо умовно вважати, що до осіб із 
зрівноваженими нервовими процесами слід відносити 

тих, хто зробив 33,33% та більше точних відповідей. 

Особи, які в процесі виконання тесту роблять більше 

66,66% передчасних та запізнілих реакцій, слід вважа-

ти із незрівноваженими нервовими процесами. При 

цьому, більша кількість передчасних відповідей є хара-

ктеристикою переваги гальмівного процесу і, навпаки, 

більша кількість реакцій, які запізнілі є ознакою збу-

джувальних процесів над гальмівним. Прийняття тако-

го положення обумовлено трактуваннями І.П. Павлова, 

що показником процесу збудження є діяльність того чи 

іншого органу, а припинення (уповільнення) її (діяль-

ності) характеризує гальмування. Таке трактування 

відрізняється від тих, за якими вважається перевага 

передчасних реакцій як зрушення нервових процесів в 

сторону збудження, а запізніле зупинення руху – про 

зрушення нервових процесів в сторону гальмування. 

Запропоноване нами положення оцінки нервових 

процесів за показниками запізнілих та випереджуваль-
них реакцій підтверджено і даними обстежень точності 

сенсомоторного реагування в тесті із відтворенням на 

папері ліній (без участі зору) відповідної величини. Для 

цього на 54 студентках, окрім тесту РРО, застосували і 

тест на проведення ліній (також по 30 реалізацій). Ре-

зультатом виконання завдання отримали лінії еталон-

ного зразку (задані експериментатором), лінії меншого 

зразку (недоводи) та більшого зразку (переводи). При 

врахуванні кількості недоводів та кількості переводів 

ліній,  передчасних та запізнілих рухових актів на еле-

ктросекундомірі виявлено, що у 81,5% осіб ці реагу-
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вання співпали, тобто недоводи ліній з передчасними 

реакціями, а переводи – із запізнілими. Окрім того, на 

нашу думку, експериментальним доказом даного поло-

ження є дані Г.И. Борягина та М.Ф. Пономарева, наве-

дені Є.П. Ільїним [4], із застосуванням бром-кофеїно-

вих проб: кофеїн приводив до збільшення числа пере-

водів, а бром – збільшення числа недоводів. Із літера-

тури відомо, що в тестах великого і малого стандартів з 

діагностування типологічних особливостей вищих від-
ділів центральної нервової системи кофеїн використо-

вували для підвищення збудження, а бром – підвищен-

ня гальмування. 

Узгодження трактування оцінки нервових процесів 

за показниками характеру реагувань в тестах РРО та 

відтворення ліній, а також встановлення умовно нор-

мативного рівня оцінки властивості зрівноваженості за 

відносною частотою (показником стійкості) точних 

реакцій постало питання і визначення відношень між 

нервовими процесами за умов їх незрівноваженості, 

тобто за умов переваги одного над іншим. Але ми ще 

не маємо достатньої кількості експериментальних да-

них, щоб до них застосувати математичну обробку, 

розробити шкали оцінок і рекомендувати для практич-

ного використання. Проте деякі із них заслуговують на 

увагу. Як видно із табл. 1, у різних вибірках обстежу-

ваного контингенту спостерігається тенденція переваги 

запізнілих відповідей над передчасними. Така ж тенде-
нція відмічена і в тесті з відтворенням ліній, де відсо-

ток ліній більшої величини (переводи) переважає над 

відсотком відтворення ліній меншої величини (недово-

дів). Це дає можливість вважати, що серед людей віком 

17-46 років із незрівноваженою нервовою системою 

переважну більшість становлять ті, у кого процес збу-

дження переважає над процесом гальмування. Особли-

во чітко це видно, якщо порівняти лише неточні реакції 

(табл. 2). 
 

Таблиця 2. Значення середніх величин відносних показників передчасних та запізнілих рухових актів обстежуваних  
при виконанні тесту РРО 

№ Контингент обстежуваних Кількість 
Характеристика реакції, % 

передчасні запізнілі 

1. Курсанти моряки 59 38,98 61,01 

2. Курсанти льотчики 52 42,30 57,70 

3. Керівники польотів 10 30,00 70,00 

4. Студентки університету 54 29,60 70,40 

 Σ 
М 

175 140,88 
35,22 

259,11 
64,78 

 

З’ясувалось, що в середньому із загальної кількості 

осіб з незрівноваженими нервовими процесами (а їх у 

цьому віковому періоді виявилось майже 65%) у35% із 

них гальмівний переважав над процесом збудження. 
Цікаво, що за неопублікованими нами лонгітудиналь-

ними обстеженнями, отриманими на малій виборці, у 

віці 70 років нервові процеси стали зовсім іншими. Пе-

редчасні відповіді проявилися у 75%, в той час як запі-

знілі – лише у 25%. Тобто, з віком процес збудження 

уступає місце процесу гальмування і він стає доміную-

чим. Інших співставлень не проводили, хоча обстежен-

ня здійснювали не лише один раз по 30 пред’явлень 

подразників одній особі, а і три, шість та десять раз і 

також по 30 пред’явлень і із результату виконання за-

вдання виявляли кращий показник, середню величину 
відхилень від нуля окремо для передчасних і запізнілих 

реакцій і для кожної із груп, сумарну величину відхи-

лень і також для всіх реалізацій і окремо для груп. За-

раз продовжуємо набір цифрових масивів. 

Наявність експериментального матеріалу, отримано-

го із використанням такого роду методичних підходів, 

слід гадати, дозволить вийти на побудову шкал града-

ції незрівноваженості нервових процесів з розподілом 

їх на рівні переваги одного процесу над іншим [8]. 

Висновки: 

1. Можемо рекомендувати тест РРО як один із адеква-

тних і інформативних методичних прийомів для 

виявлення властивості зрівноваженості нервових 
процесів. Критерієм оцінки її (властивості) вважати 

показник стійкості реакції з урахуванням відносної 

частоти точних відповідей, за яким обстежуваного 

відносять із зрівноваженою, чи незрівноваженою 

нервовою системою. 

2. Індивіди, які при виконанні сенсомоторного наван-

таження в 33 чи більше відсотках реалізацій від за-

гальної кількості пред’явлених сигналів відповіли 

точно, слід віднести до градації осіб із зрівноваже-

ними нервовими процесами. У тих, що мали неточ-

ність відповідей 67% - до градації осіб із незрівно-
важеними нервовими процесами. При цьому більшу 

кількість одного із напрямків реагувань (передчас-

них чи запізнілих) вважати перевагою одного проце-

су над іншим. Якщо більше передчасних реакцій над 

запізнілими, то це є ознакою переваги гальмівного 

процесу, а якщо запізнілих реакцій більше від пе-

редчасних, то це перевага збудливого процесу. 
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Accuracy sensorimotor reactivity as a criterion steadiness of nervous processes 

V.S. Lizogub, M.V. Makarenko, J.V. Koval  
Abstract. Based upon the results of our own research and literature data, a possibility of using the test «of reaction to a moving ob-
ject» as an adequate and informative methodological technique for determining one of the main individually-typological characteris-
tics of human HNA – balance of nervous processes – was proved and established. Index of stability of motor response with account 
of percent of exact responses (≥33% of total sum of presented signals) is recommended for use as a criterion of this feature. It has 
been argued that in unbalanced nervous system predominance of premature reactions over deferred reactions indicates predominance 

of suppression over evocation and, conversely, higher percent of deferred reactions indicates predominance of evocation process. 
Keywords: reaction to a moving object, balance of nervous processes, individually-typological characteristics of higher nervous 

activity 
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Abstract. As a result of mycological studies it was found the species diversity of fungi (Dothіdeomycetes), which includes 74 spe-
cies from 30 genera, 18 families, 5 orders, 2 subclasses. Analysis of the taxonomic structure of the investigated mycobiota shows that 
its core consists of representatives of the order Pleosporales comprising 48 species (65%). In the ecological structure it was estab-
lished the dominance of saprotrophic xylotrophs (63%). Identified species of micromycetes have consortial association with 67 spe-
cies of the introduced plants. Ontogenetic features of certain species of pleomorphic Dothіdeomycetes are considered. 

Keywords: Dothіdeomycetes, species diversity, introduced plants, Steppe zone 
 

Introduction. Botanical gardens and arboreta are cultural 
phytocoenoses that are in the process of constant change. 

By definition, these are unstable communities, since they 

are mainly anthropogenic and are subject to further anthro-

pogenic transformation. Some of the indispensable constit-

uents of the biocoenosis are Dothіdeomycetes, which have 

strong trophic association with the introduced plants. These 

microscopic fungi make up a significant proportion of the 

artificial plant communities, being an additional influenc-

ing factor on the phytosanitary state of the plants. Thus, the 

study of species diversity and patterns of the loculoasco-

mycete mycobiota establishment during introduction of 
plants is an important subject of research. 

Overview of the publications. In Ukraine, still in the 

middle of the 20th century, well researched mycobiota of 

botanical gardens and arboretums in Polissia, Forest-

Steppe, Southern Crimea, in particular fungi of O.V. Fomin 

Botanical Garden, Nikitsky Botanical Gardens – National 

Scientific Centre of National Academy of Agrarian Scienc-

es of Ukraine, arboretums "Trostianets", "Sofіivka", "Olek-

sandrіia" [1]. Phytopathogenic mycobiota of the Donetsk 

Botanical Garden National Academy of Sciences of Ukrai-

ne and Arboretum Biosphere Reserve "Askania-Nova" is 

the most studied in the steppe zone [2-5]. In our previous 
works considered the ascomycetes and anamorphic fungi of 

Botanical Garden of Kherson State University and the Bo-

tanical Garden of Odessa I. Mechnikov National University 

[6, 7]. However, the study Dothіdeomycetes in these terri-

tories before our research not was conducted [8-10]. 

Purpose. The purpose of the research was study the 

species diversity of Dothіdeomycetes (Ascomycota) in 

botanical gardens and arboretums at Steppe zone of 

Ukraine, to identify the taxonomic and ecological charac-

teristics of the studied mycobiota. 

Materials and methods. Materials for this research 
are mycological specimens collected during expeditions 

and from the stationary experimental plots established 

during 2002-2013 years at Botanical Garden of Odessa 

I.I. Mechnikov National University, Botanical Garden of 

Kherson State University, Zaporizhia City Children's Bo-

tanical Garden, Kriviy Rig Botanical Garden of the Na-

tional Academy of Sciences of Ukraine, Botanical Garden 

of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical Univer-

sity, Arboretum of Biosphere Reserve «Askania-Nova», 

Arboretum of Mykolayiv Zoo and several local arboreta. 

Collection and preservation of mycological samples was 

performed according to the method described earlier [6]. 

Species were identified using light microscopy methods 
for the study of anatomical and morphological structure, 

using the relevant handbooks and monographs [11-14]. 

Species names of vascular plants correspond to the manu-

al "Catalogue of Ukraine's dendroflora" [15] and species 

names of fungi are given in accordance with the interna-

tional taxonomy database of fungi "Index Fungorum" 

[16]. The composition of class Dothideomycetes is given 

according to the 10th edition of the Ainsworth & Bisby's 

Dictionary of the Fungi [17]. 

Results and discussion. Analyzing our data, literature 

sources, and herbaria, collected from the territory of 8 bo-
tanical gardens and arboreta of the Steppe zone of 

Ukraine, we determined the species diversity of Dothіde-

omycetes, which includes 74 species from 30 genera, 

18 families, 5 orders of subclasses Pleosporomycetidae 

and Dothideomycetidae (Tab. 1). 

Analysis of the taxonomic structure of the investigated 

mycobiota shows that its majority consists of representa-

tives of the order Pleosporales comprising 48 species 

(65%). We found that quantitatively dominate species 

from families Botryosphaeriaceae, Lophiostomataceae, 

Pleosporaceae, Cucurbitariaceae, and from genera Otthia, 

Cucurbitaria, and Pleospora (Tab. 1). 
The species diversity indicator of genera is quite low, 

2.5 which is typical for the allochtonic mycrobiota. In 

addition, a relatively high the frequency of occurrence of 

phytotrophic Dothіdeomycetes on the territory of Za-

porizhia City Children's Botanical Garden); the smallest 

occurrence was observed on the area of the Biosphere 

Reserve «Askania-Nova»). Presented figures are largely 

due to the influence of climatic and microclimatic factors 

necessary for the development of micromycetes. 

We compared the species composition of the Dothіde-

omycetes using Jacquard’s Index (Kj) [18]. It was found 
that species composition of Botanical Garden of Kherson 

State University is close to the composition of that of Bo-

tanical Garden of Odessa I.I.Mechnikov National Univer-

sity, and the Arboretum of Biosphere Reserve «Askania- 

Nova» to the highest level of similarity (Kj 0.58 and 0.64 

correspondingly). The level of similarity is high due to the 

large number сosmopolitan species. The low degree of 

similarity was found in the species composition of Arbo-

retum of Mykolayiv Zoo and Botanical Garden of Poltava 

V.G. Korolenko National Pedagogical University, Kriviy 

Rig Botanical Garden (Kj from 0.16 to 0.28).  

We found that in the ecological structure of the inves- 
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Table 1. Quantitative taxa distribution of Dothіdeomycetes from botanical gardens and arboreta of Steppe zone of Ukraine  

Orders Families Genera Total number of species, pcs Total number of species, % 

1 2 3 4 5 

Subclass Dothideomycetidae 

Dothideales Dothideaceae Dothidea 2 2.7 

 Dothioraceae Dothiora 4 5.4 

Capnodiales Mycosphaerellaceae Mycosphaerella 5 6.7 

 Sphaerulina 1 1.4 

Subclass Pleosporomycetidae 

Pleosporales Cucurbitariaceae Cucurbitaria 6 8.0 

 Didymosphaeriaceae Didymosphaeria 4 5.4 

 Fenestellaceae Fenestella 1 1.4 

 Leptosphaeriaceae Leptosphaeria 4 5.4 

 Lophiostomataceae Cilioplea 1 1.4 

  Lophiostoma 4 5.4 

  Lophiotrema 3 4.0 

 Massarinaceae Massarina 2 2.7 

 Melanommataceae Melanomma 1 1.4 

 Montagnulaceae Kalmusia 1 1.4 

 Mytilinidiaceae Lophium 1 1.4 

 Pleomassariaceae Splanchnonema 2 2.7 

  Trematosphaeria 3 4.0 

 Pleosporaceae Pleospora 6 8.0 

  Pyrenophora 2 2.7 

 Venturiaceae Venturia 2 2.7 

  Platychora 1 1.4 

 Incertae sedis Didymella 3 4.0 

  Herpotrichia 1 1.4 

Dothideomycetes, incertae sedis 

Botryosphaeriales Botryosphaeriaceae Botryosphaeria 3 4.0 

  Guignardia 1 1.4 

  Otthia 7 9.5 

Hysteriales Hysteriaceae Hysterium 1 1.4 

  Hysterographium 1 1.4 

Incertae sedis – Thyridaria 1 1.4 

Total 18 30 74 100.0 

 

tigated species the species composition of Dothіdeomy-

cetes it characterized by the dominance of saprotrophic 

xylotrophs, 46 species (63%), somewhat lower number of 
hemibiotrophs, 24 species (33%), and biotrophs are repre-

sented by just 3 species (4%). 

Identified species of Dothіdeomycetes have consortial 

association with 67 species of the introduced plants from 

53 genera of 20 families. Majority of the cultivated plants 

of the artificially created communities which are associat-

ed with Dothіdeomycetes belong to the family Rosaceae 

and Fabaceae (Fig 1.).  

We analyzed distribution of Dothіdeomycetes on the 

host plant species and found that family Rosaceae and 

Fabaceae have higher number of associated species of 

phytotrophic Dothіdeomycetes (70% of all the plant sub-
strates). The other investigated families show significant-

ly fewer number of consortial micromycetes (Fig 1.).  

According to criteria of distribution, genera Sorbus, 

and Cotoneaster from family Rosaceae have the highest 

number of species of fungi (5 and 4, respectively). Genera 

Amelanchier, Spiraea, Prunus and others have fewer 

number fungi species (one or two). The maximum num-

ber of fungal species was found on Sorbus domestica L., 

Cotoneaster salicifolius Franchet, and Amelanchier ovalis 

Medic. Most frequently on Rosaceae plants were found 

Dothіdeomycetes of genus Otthia. Phylogenetic speciali-
zation was confirmed for Dothiora sorbi Fr. and Otthia 

spiraeae (Fuckel) Fuckel.  

Within the family Fabaceae, the stable consortial relation-

ships with Dothіdeomycetes demonstrate plants of genera 

Chamaecytisus, Styphynolobium, Colutea. The largest 
number of these fungi are associated with Colutea arbo-

rescens L. and Styphynolobium japonica L. The most 

common consortial loculoascomycetae were species of 

genera Cucurbitaria (Cucurbitariaceae) and Pleospora (Ple-

osporaceae). In general, Cucurbitaria caraganae P. Karst., 

C. elongata (Fr.) Grev., and C. laburni (Pers.) De Not. were 

frequently found on plants of family Fabaceae. Phylogenet-

ic specialization was observed for species C.coluteae 

(Rabenh.) Auersw., C. spartii (Nees ex Fr.) Ces. & De Not., 

Pleospora cytisi Fuckel. 

Phytotrophic fungi as a nutrient substrate utilise living 

and dead parts of plants. Phytotrophic Dothіdeomycetes 
often develop on vegetative organs, mainly on the shoots 

and their structural components. We propose introduction 

of fungi localisation criteria dependily on the location on 

the plant organism (vegetative body), namely caulophilic, 

phyllophilic and radixophilic consortia, given that micro- 

mycetes associated with the plants have not only trophic, 

but topical characteristics. Caulophilic and radixophilic 

consortia involving loсuloasсomycetes and woody plants 

by trophic specificities are represented by cortexotrophic 

and lignotrophic species and phyllophilic consortia – phyl-

lotrophic species. In the investigated microbiota caulophilic 
consortia dominate (62 species, 86%), phyllophylic and 

radixophilic consortia are represented by fewer species. 
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Saprotrophic loсuloasсomycetes which mostly form cau-

lophilic consortia, develop on the dried-out branches, 
dead and rotting wood, bark of the studied species. These 

include Botryosphaeria prunicola Rehm., Dothidea pyre-

nophora Fr. Dothiora sphaeroides (Pers.) Fr., Lophium 

mytilinum (Pers.) Fr., Trematosphaeria pertusa (Pers.) 

Fuckel, ect. The development of these fungi does not 

cause significant damage to the core plant of the consorti-

um, therefore the consortium may be regarded as as posi-

tive [19].  

Phytopathogenic Dothіdeomycetes (hemibiotrophs and 

biotrophs) in the investigated areas are involved in the 

formation of mostly indifferent caulophilic and phyllo-

philic consortia. Depending on the stage of the life cycle 
these fungi develop on living or dead plant organs, and 

usually affected are no more than 30-40% of the plant 

population. Among the hemibiotrophs the most frequently 

are found species: O.spiraeae and C. elongata and among 

biotrophs are found potentially dangerous pathogens Gui-

gnardia aesculi (Peck) V.B. Stewart, Herpotrichia juniperi 

(Duby) Petr., Platychora ulmi (Schleich.) Petr.  

In the studied ecotopes we noted the marked domi-

nance of the indifferent consortia involving Dothіdeomy-

cetes, however negative as well as antagonistic consortia 

have not been identified.  
On plants at the stage of initial introduction, as well as 

sick and injured individuals the caulophilic sinusia with 

mitosporic and loсuloasсomycetous fungi were found 

which grow on semidry and dried-out branches of woody 

plants. The greatest quantity of components was found in 

mycosinusia formed by the introduced species of North 

American Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (species 

of fungi C. caraganae, Camarosporium elaeagni Potebnia, 

Coniothyrium montagnei Castagne, Cytospora elaeagni 

Allesch, Diplodia elaeagni Pass.) and Robinia pseudoacacia 

L. (C. elongata, Camarosporium pseodoacaciae Brunaud, 

Cytospora robiniae Schwein., Dothiorella robiniae Prill.). 
We found certain constancy on of mycosinusian groups for 

majority of the studied species of vascular plants, and the 

analysis of the studied sinusia indicates the relative con-

stancy of their taxonomic composition. Concorent devel-
opment of micromycetes both within the mycosinusia and 

ontogeneticaly linked, to some extent serves as a debilitat-

ing factor for plants [20].  

The study of ontogenetic succession of pleomorphic 

loculoascomycetes can serve as an effective diagnostic 

tool for determination of the sanitary condition of the 

plant and the basis for phytopathological prognosis. Dis-

tinctiveness of the life cycles of pleomorphic species is 

represented by a natural alternation of sexual and asexual 

stages of different types, which often develop in the adja-

cent fruit bodies and pseudostromata.  

A large number of anamorphs of the picnidial type was 
found for the genus Otthia, which taxonomically belong 

to 18 species of 7 genera of the family Sphaerioidaceae 

order Sphaeropsidales class Coelomycetes. These species 

are assigned to genera Diplodia (8 species), Microdiplodia 

(3), Camarosporium (2), Sphaeropsis (2), Dichomera, 

Hendersonia, Phoma (1 species resp.).  

The largest number of anamorphs in the ontogenetic 

succession were observed for the pleomorphic species O. 

spiraeae. During monitoring in vivo on the branches of 

Amelanchier ovalis a consistent development of ana-

morphs Phoma crataegi Sacc., Diplodia crataegi Fuckel, 
Hendersonia sp., Camarosporium kirchneri Staritz. was 

observed. Similar successions were found on Sibiraea 

altaiensis (Laxm.) Schneid. but with the following species 

M. rosarum and D. rosarum, and on Rhodotypos kerri-

oides Sieb. Ex Zucc., Sorbus domestica, the genera Spi-

raea, and Cotoneaster we found Sphaeropsis syringae 

(Fr.) Peck & Cooke and D. pruni. In terms of ecological 

and biological characteristics of the anamorphs of Diplo-

dia-type and Microdiplodia-type thus cause drying of 

branches [21], and the next conidial stage and teleomor-

pha develop on dried-out branches. Other investigated 

species of pleomorphic loculoascomysetes have essential-
ly similar pattern of dynamics of the phytopathological 

activity. Thus, the specificity of the detection and study of 

41

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015 www.seanewdim.com



consortia of pleomorphic species is due to the fact that in 

certain stages of the life cycle of these fungi, they often 

develop in different organs or on different plants, and the 

degree of their pathogenicity varies. Species diversity of 

the collections of introduced plants in this case can help 

expand the spectrum of lesions and trophic preferences of 

these fungi, and consequently, the formation of new con-

sortial relationships. 

Conclusions 
1. The species diversity of Dothіdeomycetes of the Bo-

tanical Gardens and Arboreta of the Steppe Zone of 

Ukraine includes 74 species from 30 genera, 18 families, 

5 orders of subclasses Pleosporomycetidae and Dothide-

omycetidae.  

2. In the taxonomic structure of the investigated spe-

cies composition of Dothіdeomycetes quantitatively dom-

inate species of the order Pleosporales (48 species, 65%), 

of the families Botryosphaeriaceae, Lophiostomataceae, 

Pleosporaceae and Cucurbitariaceae, as well as genera 

Otthia, Cucurbitaria and Pleospora.  

3. In the ecological structure of the investigated species 

composition of Dothіdeomycetes it was established the 

dominance of saprotrophic xylotrophs (46 species, 63%); 

somewhat lower member of hemibiotrophs (24 species, 

33%); biotrophs are represented by 3 species (4%).  

4. Identified species of Dothіdeomycetes form con-

sortive association with 67 species of the introduced 

plants from 53 genera of 20 families. Majority of the cul-

tivated plants of the artificially created communities 
which are associated with Dothіdeomycetes belong to the 

family Rosaceae and Fabaceae (70% of all the plant sub-

strates). In the investigated microbiota caulophilic consor-

tia dominate (62 species, 86%). 

5. In the studied ecotopes the marked dominance of in-

different consortia involving Dothіdeomycetes was noted, 

however negative and antagonistic consortia have not 

been identified. This indicates a relative balance in popu-

lations of fungi reflecting stability of mycocomplexes and 

the constancy of relationships between the introduced 

plants and their consortial micromycetes. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей динамики кровотока кожи на фоне велоэргометрической физиче-
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тока кожи при высоком уровне физической работоспособности. 
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Введение. Физическая деятельность, сопровождаю-

щаяся изменениями механизмов регуляции различных 

физиологических систем, в высокой степени модифи-

цирует реакции сердечно-сосудистой системы (ССС) 

в целом и кровотока кожи, в частности [1, 2]. Учиты-

вая, большой вклад кровотока кожи в процессы тер-

морегуляции, которые, в свою очередь, лимитируют 

возможности реализации физических нагрузок, пред-

ставляет большой интерес изучение характера реак-
ций кровотока кожи и динамики его показателей при 

разных функциональных состояниях организма.  

Хорошо известно, что успешность выполняемой фи-

зической работы определяется оптимальным режимом 

регуляции ССС, который достаточно подробно описан 

во многих исследованиях [3, 4]. При этом основной 

акцент делается на показатели центральной гемодина-

мики, режимы реакций кровообращения на то или иное 

воздействие [5, 6], в то время как характеристики пе-

риферического кровообращения (по-видимому, вслед-

ствие более сложных условий постановки исследова-
ния и инструментального обеспечения), изучены недо-

статочно. Еще меньше данных о взаимосвязи физиче-

ской нагрузки и кровотока кожи, который, как было 

уже указано выше, может служить, в зависимости от 

направленности его динамики, показателем, определя-

ющем уровень физической работоспособности. 

В тоже время кровоток кожи играет одну из ключе-

вых ролей в обеспечении терморегуляции работаю-

щего организма [7], а следовательно, может служить 

маркером как функционального состояния, так и фи-

зической работоспособности. 

Целью работы явилось изучение динамики кровотока 

кожи на фоне физической нагрузки и зависимость ее 

от уровня физической работоспособности.  

Задачи исследования: 

1. Определение уровня общей физической работоспо-

собности (ОФР) у спортсменов с помощью велоэр-

гометрии. 

2. Регистрация кровотока кожи в покое и после физи-

ческой нагрузки с помощью измерения профиля 
электрокожной проводимости (ПЭП). 

3. Анализ изменений кровотока кожи в зависимости 

от уровня физической работоспособности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось 

на базе факультета физического воспитания Запорож-

ского национального университета. Исследовались 36 

спортсменов в возрасте 18-23 лет. Кровоток кожи 

определялся с помощью регистрации ПЭП прибором 

SCM-101 (Польша) в положении стоя до (фоновое 

исследование) и после физической нагрузки. Общая 

физическая работоспособность определялась с помо-
щью велоэргометрического теста PWC170. Получен-

ные данные обрабатывались статистически с помо-

щью Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Анализ изменений 

кровотока кожи под действием физической нагрузки 

указывает на более выраженное увеличение его по 

верхней половине тела (372,25 и 1086,75 до и после 

физической нагрузки соответственно) по сравнению с 

нижней (516,63 и 707,38 соответственно) на фоне об-

щего подъема показателей кровотока кожи 888,88 и 

1794 до и после физической нагрузки, соответственно.  
 

Таблица 1. Показатели кровотока кожи при разных уровнях общей физической работоспособности 

Уровень общей физической работоспособности низкий средний высокий 

до физической нагрузки 
∑ 7111 5231 1525 

  x ± Sx 37,03±1,1 31,13±0,9 21,18±1,12 

после физической нагрузки 
∑ 14353 9594 4510 

 x ± Sx 74,75±1,6 57,11±0,7 62,64±1,1 

% отклонения 202 183 296 

 

Зависимость кровотока кожи от уровня общей физи-

ческой работоспособности представлена в табл 1. 

Уровень общей физической работоспособности со-

ставил в среднем по всей выборке 9485,66 ± 1400 при-

чем отдельные значения колебались от 1525 до 14353. 

Учитывая большой разброс в показателях физиче-

ской работоспособности представляется целесообраз-

ным проанализировать зависимость кровотока кожи 
от более или менее значительных величин физиче-

ской работоспособности. Вся выборка обследуемых 

по этому показателю была статистически разделена 

на 3 группы: с низкой, средней и высокой работоспо-

собностью. Обращает на себя внимание тот факт, что 

у лиц с низкой физической работоспособностью ис-

ходный профиль электрокожной проводимости, а, 

соответственно, кровоток кожи был достаточно вы-

сок, в то время как у спортсменов с высокой физиче-

ской работоспособностью исходные показатели ПЭП, 
а соответственно кровоток кожи были самыми низки-

ми (табл. 2). 
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Таблица 2. Зависимость уровня общей физической работоспособности и изменений кожного кровотока  
на фоне дозированной физической нагрузки 

 
до физической нагрузки после физической нагрузки 

∑  x ± Sx ∑  x ± Sx 

Общая сумма ПЭП 13867 32,09±2,1 28457 65,87±3,3 

ПЭП верхних конечностей 5513 25,52±1,5 16991 78,66±2,4 

ПЭП нижних конечностей 8354 38,67±1,8 11466 53,08±3,1 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что в покое 

кровоток кожи по нижней половине тела выраженно 

больше, чем по верхней при всех уровнях общей фи-
зической работоспособности. Однонаправленным 

является и увеличение кровотока кожи по верхней 

половине тела после физической нагрузки (рис. 1-3). 

При этом наиболее выраженно этот кровоток увели-

чивался у людей с высокой физической работоспо-

собностью (рис. 3). У людей с зарегистрированной 

низкой работоспособностью прирост показателей 

кровотока кожи был достоверно ниже (рис. 1). 

В то время как у лиц с высокой физической рабо-

тоспособностью наблюдалось устойчивое увеличение 

кровотока нижней половины тела по всем измерен-
ным зонам особенно справа, у людей с низкой физи-

ческой работоспособностью наблюдалось менее зна-

чимое увеличение кровотока кожи по нижней поло-

вине тела, при этом часть показателей была ниже ис-

ходных величин.  

Описанная выше динамика показателей кровотока 

кожи свидетельствует о влиянии гидростатического 

фактора на распределение кровотока кожи в покое. На 

фоне физической нагрузки наблюдается включение в 

терморегуляционные процессы кровотока верхней 

половины тела и невозможность, без потери ортоста-

тической устойчивости, одноуровневого увеличения 
кровотока кожи нижней половины тела. 

 

 
Рис. 1. Показатели кровотока кожи до и после физической 

нагрузки у спортсменов с низким уровнем физической рабо-
тоспособности 

*Примечание: зона 1-6 – правая рука; 7-12 – правая нога; 
13-18 – левая нога; 19-24 – левая рука. 

 
Рис. 2. Показатели кровотока кожи до и после физической 
нагрузки у спортсменов со средним уровнем физической 

работоспособности 
*Примечание: зона 1-6 – правая рука; 7-12 – правая нога; 
13-18 – левая нога; 19-24 – левая рука. 

 

 
Рис. 3. Показатели кровотока кожи до и после физической 
нагрузки у спортсменов с высоким уровнем физической ра-

ботоспособности 
*Примечание: зона 1-6 – правая рука; 7-12 – правая нога; 

13-18 – левая нога; 19-24 – левая рука. 
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При этом, если у людей с высоким уровнем физиче-

ской работоспособности имеется адаптивный резерв 

по увеличению, непосредственно принимающих уча-

стие в работе нижних конечностей, то у людей с низ-

кой физической работоспособностью имеет место 

преимущественно констрикторная направленность 

периферического кровотока, конечным итогом кото-

рой является недостаточность артериального крово-

снабжения нижней половины тела. 

Выводы  

1. Измерение кровотока кожи под влиянием физиче-

ской нагрузки имеет высокую информативную 

ценность и может быть применено к оценке ОФР. 

2. Кровоток кожи у людей с низким уровнем физиче-

ской работоспособности на фоне высоких исход-

ных величин демонстрирует низкую лабильность, 

что может свидетельствовать об ограничении 

функционального резерва системного кровообра-

щения, и организма, в целом. 

3. Низкие величины исходного кровотока кожи кос-

венно свидетельствуют об экономизации работы 

системы кровообращения в покое, а на фоне физи-

ческой нагрузки показывают высокую адаптивную 

эффективность организма в процессе оптимизации 
терморегуляционных процессов. 

4. Полученные результаты позволяют использовать 

изменения кровотока кожи для оценки уровня фи-

зической работоспособности без применения спе-

циальных тестов (например, PWC170). 
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Physical efficiency and skin blood flow dynamics 

E.N. Grechko, A.N. Dyomin 
Abstract. The article examines the characteristics of the skin blood flow dynamics during the bicycle stress exercise, depending on 
the level of physical performance. It showed higher increases in skin blood flow at a high level of physical efficiency.  

Keywords: skin blood flow, veloergometry, physical efficiency, adaptation 
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Анотація. Важливе значення у профілактиці акушерсько-гінекологічної патології відводиться плановій диспансеризації, 
одним із етапів якої є дослідження крові.Своєчасне проведення таких досліджень дозволяє виявляти субклінічні форми по-
рушення обміну речовин, призначати групове використання засобів етіотропної, замінної та патогенетичної тера-
пії.Досліджено показники крові неплідних корів на 2 – 3 місяці після отелення. Встановлено, що підвищення у крові корів 
вмісту сіалових кислот вище 253,0 у.о., циркулюючих імунних комплексів вище 16,0 у.о., рівня малонового діальдегіду ви-
ще 8,14 мкмоль/л, діє нових кон’югатів вище 2,11 мкмоль/л та молекул середньої маси більше 1,05 свідчить про перебіг 

запального процесу в статевій системі та розвитку неплідності. 
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Вступ. Проблема акушерської та гінекологічної пато-

логії стоїть на одному з перших місць серед незараз-

них захворювань тварин. Для усунення даної проблем 

в Україні розроблена диспансеризація корів, що 

включає комплекс діагностичних, лікувальних і про-
філактичних заходів, спрямованих на створення стад 

здорових тварин [1, 2].  

Короткий огляд літератури У зв'язку із впрова-

дженням у скотарство промислової технології утри-

мання великої кількості тварин на фоні інтенсивного 

їхнього використання, виникає необхідність організації 

постійного систематичного контролю за станом здоро-

в'я й відтворною функції тварин, своєчасного прове-

дення лікувальних і профілактичних заходів [3, 4]. В 

основі диспансеризації лежить систематичне й поглиб-

лене клінічне, біохімічне й спеціальне профілактичне 

обстеження всього поголів'я з раннім застосуванням 
ізоляції й лікування, усунення факторів зовнішнього 

середовища, що негативно діють на здоров'я й продук-

тивність корів, систему раціональної годівлі, утриман-

ня й догляду за тваринами [5, 6]. Виявити причини і 

визначити вплив кожної з них на весь організм і статеві 

органи зокрема – основне завдання фахівця ветеринар-

ної медицини. Це можливе лише при умові всесторон-

нього і глибокого аналізу результатів загального кліні-

чного, ректального і вагінального дослідження тварин, 

оцінки результатів лабораторного дослідження крові, 

виділень із статевих органів, мазків – відбитків із сли-
зової оболонки піхви [6, 7]. Важливе значення у профі-

лактиці акушерсько-гінекологічної патології відво-

диться плановій диспансеризації, одним із етапів якої є 

дослідження крові. У практику ветеринарної медицини 

надійно увійшли і закріпились як загальноприйняті 

методи визначення загального білка в сироватці крові, 

кислотної ємності, загального кальцію, неорганічного 

фосфору, каротину, кетонових тіл, глюкози [8]. Своє-

часне проведення таких досліджень дозволяє виявляти 

субклінічні форми порушення обміну речовин, призна-

чати групове використання засобів етіотропної, замін-

ної та патогенетичної терапії.  

Метою нашої роботи було вивчити показники крові 

неплідних корів на 2-3 місяці після отелення у порів-

нянні з коровами,які проявляли характерні ознаки 

стадії збудження статевого циклу, а за отриманими 

даними визначити діагностичні показники крові, які 
можуть бути використані у виявленні неплідних корів 

Матеріали і методи. Дослід проведено на коровах 

української молочної чорно-рябої породи в ТзОВ «Аг-

ропродсервіс-Інвест» Козівського району Тернопільсь-

кої області. Для проведення досліду сформовано групу 

з клінічно здорових корів (n=10) та групу неплідних 

корів (n=10). Кров для дослідження брали з яремної 

вени і досліджували у лабораторії акушерства та гіне-

кології Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН. 

Вміст сіалових кислот досліджено за Гессом, малоно-

вийдиальдегід – за реакцією з тіобарбітуровою кисло-

тою (Placer L., 1998), вміст загального білка – за біуре-
товою реакцією (Chromi V., Fischer J., 1990), діє нових 

кон’югатів − екстракцією гептан-ізопропиловим спир-

том, молекул середньої маси по абсорбції кислотороз-

чинної фракції в монохроматичному світловому потоці 

при довжинах хвиль 254 нм і 280 нм, загальний вміст 

білків у сироватці крові – за біуретовою реакцією, біл-

кові фракції – нефелометричним методом [9, 10]. Ста-

тистичну обробку результатів проведено з використан-

ням стандартних комп’ютерних програм. Різницю між 

двома величинами вважали вірогідною за * – Р<0,05; 

** – Р<0,01; *** – Р<0,001 [11]. 
Результати дослідження. Білки є основною і най-

більш важливою структурною частиною живих орга-

нізмів. Характерною їх рисою є висока лабільність, на 

яку поряд з рівнем годівлі,істотний вплив має вік тва-

рини, її продуктивність, фізіологічний стан, а також 

пора року. 

Проведені нами дослідження (таблиця 1) показали, 

що у неплідних корів вміст загального білка був нижче 

на 8,4% (Р<0,05), на фоні підвищення відсотка α-

глобулінів на 13,4% (Р<0,05) та β-глобулінів на 17,2% 

(Р<0,05) у порівнянні з клінічно здоровими тваринами. 
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Отримані нами дані щодо вмісту загального білка і 
його фракцій в крові неплідних корів свідчать про 
хронічний перебіг хвороб в їх організмі. 
 

Таблиця 1. Вміст загального білка і його фракцій у крові 
клінічно здорових та неплідних корів, (М±m, n=10) 

Показники 
Групи тварин 

Клінічно здорові Неплідні 

Загальний білок, г/л 81,10±1,25 74,80±1,14* 

Альбуміни,% 46,71±0,79 46,06±1,36 

Глобуліни, 

% 

α 12,14±0,61 14,02±0,37* 

β 10,12±0,61 12,22±0,33* 

γ 29,07±0,56 29,06±0,32 

Примітка: *Р<0,05 – порівняно до клінічно здорових корів 
 

Показником запального процесу в організмі корів є 
підвищений вміст сіалових кислот у крові. Слід за-
значити, що сіалові кислоти беруть участь у забезпе-
ченні адгезії між клітинами, а також між клітинами і 
субстратом. Цей процес відіграє важливу роль у фор-
муванні тканин і органів у період ембріогенезу. Сіа-
лові кислоти виконують функцію захисту слизових 
оболонок дихального,кишкового та статевого шляхів. 

Одним із механізмів імунологічного контролю за 
станом внутрішнього середовища організму тварин є 
видалення з нього екзо-ендогенних антигенів шляхом 
утворення імунних комплексів (ЦІК) є одним із кри-
теріїв оцінки імунного статусу організму, який, у 
свою чергу, корелює з тяжкістю захворювання, відо-
бражає стан роботи ретикулоендотеліальної системи. 

З наведених у таблиці 2 даних видно, що у крові 
неплідних корів вміст сіалових кислот є вищий на 
20,94% (Р<0,05), а циркулюючих імунних комплексів 
на 33,9% (Р<0,001) проти клінічно здорових. 
 

Таблиця 2. Вміст сіалових кислот і ЦІК у крові клінічно 
здорових та неплідних корів (у.о), (М±m, n=10) 

Показники 
Групи тварин 

Клінічно здорові Неплідні 

Сіалові кислоти, у.о. 200,04 ± 10,04 253,0 ±10,42*  

ЦІК, у.о. 10,81 ± 0,79  16,34±0,89**  

Примітка:*Р<0,05, **Р<0,001 – порівняно до клінічно здо-
рових корів 

Інтенсифікацію пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
вважають важливою складовою оксидантного стресу, 
що відіграє значну роль у патогенезі багатьох захворю-
вань. З процесами ПОЛ безпосередньо пов’яза-ні не-
специфічні адаптаційні реакції організму, швидкість 
клітинного поділу, робота ферментних систем, регулю-
вання проникності мембран тощо. 

При проведені акушерсько-гінекологічної диспан-
серизації нами встановлено, що у крові неплідних 
корів підвищувався вміст малоновогодиальдегіду на 
37,0% (Р<0,05), а дієнових кон’югатів на 26,6 % 
(Р<0,05), що свідчить про зниження активності систе-
ми захисту їх організму та активації процесів ПОЛ 
(таблиця 3). Внаслідок накопичення продуктів ПОЛ в 
організмі неплідних корів на 22,9 % (Р<0,05) зростав 
рівень молекул середньої маси, що свідчить про не-
значну ендогенну інтоксикацію організму тварин. 
 

Таблиця 3. Показники ПОЛ та вміст молекул середньої маси 
у крові клінічно здорових і неплідних корів, (М±m, n=10) 

Показники 
Групи корів 

Клінічно здорові Неплідні 

Малоновийдиальдегід, 
ммоль/л 

5,46±0,12 8,14±0,46* 

Дієновіконю’гати, 
мкмоль/л 

1,55±0,02 2,11±0,07* 

Молекули середньої маси, 
у.о. 

0,81±0,02 1,05±0,01* 

Примітка: *Р<0,05 порівняно до клінічно здорових корів 
 

Висновок. Підсумовуючи результати дослідження 
показників крові неплідних корів та клінічно здоро-
вих корів у системі акушерсько-гінекологічної диспа-
нсеризації, ми встановили: 

1) У всіх гінекологічно хворих корів діагностува-
лися ознаки хронічного перебігу захворювань, що 
призводило до розвитку інтоксикації організму. 

2) Встановлено алгоритми для діагностичного етапу 
гінекологічної диспансеризації неплідних корів, а саме: 
– Підвищення у крові корів вмісту сіалових кислот 

вище 253,0 у.о. та циркулюючих імунних комплек-
сів вище 16,0 у.о.; 

– Рівня малоновогодиальдегіду вище 8,14 мкмоль/л, 
діє нових кон’югатів вище 2,11 мкмоль/л та моле-
кул середньої маси більше 1,05 у.о.  
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Indicators blood infertile cows in the diagnostic stage obstetric clinical examination 

O.A. Katsaraba, O.J. Dmytriv, Ya.S. Stravskiy 
Summary. Equally important in preventing obstetric-gynecological pathology given the planned health center, one of the stages of 
which are blood tests. Timely such studies can detect subclinical forms of metabolic disorders, prescribe the use of causal group, 
replaceable and pathogenetic therapy. Therefore, followin gour task during obstetric clinical examination cows to study blood 
parameters in fertile cows for 2-3 months after calving compared with cows that showed characteristic signs of sexual arousal stage 
of the cycle. It was established that the increase in blood cows sialic acids content above 253.0 USD, circulating immune complexes 
above 16.0 c.u., malondialdehyde levels above 8.14 mmol/L, diene conjugates above 2, 11 mmol/l and the average molecular weight 

of more than 1.05 indicates the course of inflammation in the development of sexual system and infertility.  
Keywords: obstetric–gynecologicalpathology, blood, wholeprotein, sialicacids, lipidperoxidation 
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Анотація. Фундаментальне значення похідних гідроксибензенів в біологічних системах, застосування їх при розробці нових 
електрохімічних методів дослідження кінетики і механізму електродних процесів стимулює створення аналітичних методик 
визначення дигідроксибензенів [9,13]. З використанням варіанту хронопотенціометрії з контрольованим змінним струмом 
(ХПКЗС) «швидкість зміни потенціалу-потенціал» отримано циклічні диференціальні хронопотенціограми dE/dt = f(E) (далі 
циклограми) для кислих та близьких до нейтральності хлоридних розчинів о-дигідроксибензену на платиновому мікроелек-
троді. Вивчено вплив концентрації хлорид-іонів фону, величини рН розчину на параметри циклограм. Підібрано оптимальні 
умови використання індикаторного платинового мікроелектрода та хлоридного фону. Одержані дані зіставлено з результа-
тами дослідження розчинів о-, п-дигідроксибензенів [1-3] та о, п -бензохінонів [10,11,14,16] постійнострумовими методами.  

Ключові слова: система "о-дигідроксибензен о-бензохінон", мікроелектрод, циклограма dE/dt = f(E) 
 

Вступ. У природі сполуки, що мають хіноїдну струк-

туру, часто є учасниками окисно-відновних реакцій в 
електронотранспортних ланцюгах біологічних систем 

[11]. 

Використання сучасних експериментальних методик 

та нових електродних матеріалів обумовило розширен-

ня кола електрохімічних методів дослідження та елект-

роаналізу органічних і біоорганічних речовин [12]. Зо-

крема, ХПКЗС була з успіхом використана у вивченні 

електрохімічних властивостей органічних ізомерів [7]. 

Кінетика редокс-процесів в розчинах о-, п-дигідро-

ксибензенів досліджувалась в роботах [9-11, 13-15] як 

на платиновому електроді, так і на інших твердих, 
зокрема, на графітових електродах [4] у фонових роз-

чинах різної буферної ємності та величини pH. Біль-

шість органічних сполук має помітну поверхневу ак-

тивність на межі метал-розчин. Метод ХПКЗС дає 

можливість одержувати електродний сигнал і нефара-

деївського процесу [7], виявляти в розчині і такі депо-

ляризатори, для яких не одержуються класичні вольт-

амперограми та полярограми.  

В наших дослідженнях на платиновому мікроелек-

троді показано [1-4], що характер поляризаційних за-

лежностей та критерії визначення природи електрод-

ного процесу за характерними зубцями на циклогра-
мах принципово не відрізняються від прийнятих у 

разі застосування ртутних електродів [5,7].  

Мета даної роботи: продовжити розпочаті нами 

раніше [4] дослідження можливості використання 

ХПКЗС для вивчення та аналізу механізму редокс-

процесів у водних розчинах ароматичних органічних 

речовин, зокрема, о-дигідроксибензену. 

Методика експерименту. Для одержання циклог-

рам (рис. 1,2) в даній роботі використано апаратно-

програмний комплекс [2] з удосконаленою нами елек-

тричною схемою поляризації електроду, яка відрізня-
ється від наведеної в літературі [6] автоматичним 

встановленням початкового по-тенціалу (Епоч.) і ком-

п’ютерною їх реєстрацією. 

Досліджували кислі розчини о-дигідроксибензену 

(1·10–3 – 1·10–2 моль/л) на фоні хлоридної кислоти та 

кислоти з калій хлоридом (1 моль/л). Величина рН кис-

лих розчинів була однаковою. Близький до нейтраль-
ності розчин готували на фоні розчинів калій хлориду.  

Обговорення. Існує достатня кількість літературних 

джерел, в яких механізм процесів для систем "о-, п-

дигідроксибензен – о-, п-бензохінон" досліджено з ви-

користанням постійнострумових методів [5, 9, 11, 13-

15]. Вважають [10, 16], що процес електроокиснення п-

дигідроксибензену до п-бензохінону є двоелектронним. 

Втрата першого і другого електронів проходить послі-

довно з близькими швидкостями і ускладнена адсорб-

цією. При цьому зв’язок молекул з поверхнею, через 

зменшення адсорбційної здатності, послаблюється. 
Вважають, що оборотний максимум при потенціалі 

0,67 В на вольтамперограмі І = f(E) обумовлений елек-

троокисненням п-дигідроксибензену до п-бензохінону. 

Процес перенесення електронів з молекул, які надхо-

дять з об’єму розчину, полегшений у порівнянні з мо-

лекулами, адсорбованими на поверхні електрода, що 

пояснюється їх попередньою реорганізацією (зміна 

довжин хімічного зв’язку тощо) в потужному полі  

електроду [13]. На нашу думку, і анодний, і катодний 

зубці на циклограмі, що одержані ХПКЗС [1] для кис-

лотного хлоридного розчину п-дигідроксибензену теж 

відповідають двохелектронному процесу. Адже вели-
чина по-тенціалу анодного зубця така ж, як і для обо-

ротного максимуму на динамічній вольтамперограмі І 

= f(Е) [10].  

Для розчинів п-дигідроксибензену та похідних о-ди-

гідроксибензену, при швидкості розгортки потенціалу 

10 В/с, на вольтамперограмах, одержаних на склову-

глецевому електроді, спостерігали роздвоєння і катод-

ного, і анодного максимумів. Збільшення швидкості 

розгортки потенціалу дає можливість точніше з’ясува-

ти механізм редокс-процесів у досліджуваних системах 

[13]. У разі електроокиснення похідних о-дигідрокси-
бензену, що містять електронодонорну групу, необо-

ротність вважають наслідком необоротного утворення 

сполуки між о-бензохіноном і о-дигідроксибензеном за 

рахунок водневих зв’язків [9,11]. Крім того, у водному 

кислому середовищі бензохінони гідроксилюються. 
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Для бензохінонів, із застосуванням платинового елек-

трода, спостерігали [10, 12] оборотні полярографічні 

хвилі. Вважають, що можливість утворення при цьому 

семіхінона виражена слабко.  

Для хлоридного кислотного розчину о-дигідрокси-

бензену при анодній поляризації електрода, початко-

вому потенціалі 0,10 В, розгортці потенціалу 1,00 В 

циклограма (рис. 1) має помітну відмінність у порів-

нянні з п-дигідроксибензеном [1]. Зокрема, на її анод-
ній частині спостерігається сповільнення зростання 

величини dE/dt в межах потенціалів 0,30–0,40 В і ви-

никнення негострого зубця при 0,77 В, а на катодній 

частині – двох зубців, відповідно при 0,34 та 0,77 В. 

На анодній частині циклограми не має місця сповіль-

нення зростання величини dE/dt в межах потенціалів 

1,00–1,10 В, яке спостерігається на циклограмі фону і 

обумовлено хлорид-іонами, що вказує на значно бі-

льшу електрохімічну активність о-дигідро-ксибензену 

у порівнянні з хлорид-іонами. Це визначає залежність 

глибини характерних зубців від концентрації о-дигі-

дроксибензену. Очевидно, що зубець при 0,77 В на 
анодній частині циклограми відповідає процесу елек-

троокиснення о-дигідроксибензену з утворенням хіно-

їдної структури. На катодній частині циклограми зуб-

ці за своїми розмірами значно менші. Причиною різ-

ниці в розмірах зубців може бути хімічне перетворен-

ня утвореного о-бензохінону до початку процесу його 

електровідновлення [11]. Перетворення о-бензохінону 

залежить від рН розчину. При рН < 4 о-бензохінон 

може приєднувати воду з утворенням 1,2,4-тригідро-

ксибензену, який при взаємодії з о-бензохіноном дає 
2-дигідрокси- п-бензохіноном [15]. Відомо, що і неор-

ганічні кислоти можуть приєднуватися до о-бен-зохі-

нону як до ненасиченого кетону. Внаслідок цього на-

ступає перетворення хіноїдної системи в бензоїдну і 

утворюється заміщений о-дигідроксибензен, а саме у 

розчині хлоридної кислоти утворюється 1,2-дигідро-

кси-3-хлоробензен. Крім того, в кислому середовищі 

о-бензохінон при електрохімічному відновленні про-

тонується з утворенням асоціатів між о-дигідрокси-

бензеном і о-бензохіноном та о-дигідроксибензеном і 

2-гідрокси-п-бензохіноном, які, як можна припустити, 

можуть електровідновлюватися при катодній поляри-
зації електрода.  

 

   
Рис. 1. Циклограми (початкова анодна поляризація; Епоч. = 0,10 В; розгортка потенціалу РП = 1,00 В; рН = 0,9):  

а) 1  фон НСl, с = 1 моль/л; 2  о-дигідроксибензен, с = 410-3 моль/л;  

б) 1  фон КСl, с = 1 моль/л; 2  о-дигідроксибензен, с = 410-3 моль/л  
 

Меншу електродну активність о-бензохінону можна 

пояснити і слабкішою адсорбційною здатністю його у 
порівнянні з о-дигідроксибензеном, адже вона вища 

для ароматичних сполук. Наявність двох чітких като-

дних зубців вказує на два процеси електровідновлен-

ня, які помітно відрізняються за швидкістю. Якщо 

прийняти, що кожний катодний зубець відповідає 

двохелектронному процесу, то електровідновлення 

протікає з участю стійких до диспропорціювання се-

міхінонів. Протонований аніон семіхінону в кислих 

розчинах п-бензохінону [16] був виявлений методом 

парамагнітного резонансу.  

Більш позитивний потенціал анодного зубця (0,77 В) 

для системи "о-дигідроксибензен – о-бензохі-нон" (рис. 
1, а) у порівнянні з потенціалом (0,67 В) для системи 

"п-дигідроксибензен-п-бензохінон" [1] можна пояснити 

положенням молекул о-дигідрокси-бензену під кутом 

до поверхні електроду [15], і, відповідно, їх слабкішою 

адсорбцією на електроді, яка передує електродному 

процесу. 

Для кислих розчинів калій хлориду глибини харак-

терних зубців на циклограмі о-дигідроксибензену на 
такому фоні зменшуються (рис. 1, б). Така зміна па-

раметрів циклограм узгоджується з міркуванням, на-

веденим в дослідженні [4], згідно якого збільшення 

концентрації хлорид-іонів фону обумовлює можли-

вість участі в окисненні о-дигідроксибензену і атома-

рного кисню. Він є продуктом взаємодії з водою елек-

тролітичного хлору.  

Тож збільшення концентрації аніонів фону (кислий 

розчин солі) знижують чутливість виявлення о-дигі-

дроксибензену. Вважаємо, що початковий катодний 

напрям поляризації електрода (рис. 2, а) обумовив дос-

татньо повну взаємодію утвореного о-бензохінону з 
водою та хлоридною кислотою. Поява при цьому в 

розчині 1,2,4-тригідроксибензену та 1,2-дигідрокси-3-

хлоробензену забезпечує можливість анодного окис-

нення 1,2-дигідрокси-3-хлоробензену, як більш сильно-

го відновника у порівнянні з о-дигідроксибензеном та 

1,2,4-тригідроксибензеном, і появу анодного зубця. 
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Рис. 2. Циклограми розчину о-дигідроксибензену (с = 410-3 моль/л): 

а) початкова катодна поляризація; Епоч =1,1 В; розгортка потенціалу РП=1,0 В; рН = 0,9; фон НСl, с = 1,0 моль/л;  
б) початкова анодна поляризація; Епоч = 0,1 В: РП = 1,0 В; рН = 6,85;  

1  фон КСl, с = 1,0 моль/л; 2  о-дигідроксибензен 

 

З врахуванням літературних даних стосовно електрохі-

мії дигідроксибензенів і бензохінонів та одержаних 

нами ХПКЗС характеристик електродного процесу для 

кислих хлоридних розчинів о-дигідроксибензену мо-

жемо говорити про аналогію схеми електроокиснення 

його зі схемою для редокс-системи "п-дигідроксибен-

зен-п-бензохінон" [15,16]. Зокрема, анодний процес 

(0,77 В) протікає з віддачею двох електронів, а саме пер-

шого електрона від молекули о-дигідроксибензену, а 
другого від його катіон-радикалу. Утворений при цьо-

му бікатіон-радикал депротонізується з утворенням о-

бензохінону. Електровідновлення о-бензохінону (0,77 В), 

як катодний процес, протікає з приєднанням двох елек-

тронів, яке супроводжується протонізацією з утворен-

ням асоціату за рахунок водневих зв’язків між о-

дигідроксибензеном і о-бензохіноном. Утворенню асо-

ціатів у цілому сприяє те, що негативний заряд у бензо-

хінонів переважно сконцентрований на атомах Оксиге-

ну. Через повільне гідроксилювання о-бензохінону [11] 

концентрація 1,2,4-тригідроксибензену у розчині низь-
ка. Тож електровідновлюється о-бензохінон і утворе-

ний 2-гідрокси-п-бензохінон (0,34 В), який попередньо 

протонізується і відновлюється до іон-радикалу, а далі 

може полімеризуватися. 

В близькому до нейтрального хлоридному розчині 

(рН = 6,85) на стабільній циклограмі о-дигідроксибен-

зену (рис. 2, б) спостерігається лише по одному харак-

терному зубцю при потенціалі 0,77 В на обох части-

нах циклограми. Що ж стосується механізму редокс-

процесу, то, мабуть, він відповідає системі "1,2,4-

тригідроксибензен – 2-гідрокси-п-бензохінон". Отже, 

за результатами виконаного дослідження, згідно теорії 

ХПКЗС [8], електродний процес у хлоридному кисло-

му розчині о-дигідроксибензену є необоротний, а в 

розчині близькому до нейтральності – оборотний. Не-

оборотність може бути обумовлена утворенням елект-

рохімічно неактивних речовин, що спряжене з елект-

родним процесом [8].  

 

Висновки. Застосування методу ХПКЗС дало мож-

ливість доповнити та деталізувати уявлення про ре-

докс-процес у водних розчинах о-дигідроксибензену, 

які були одержані постійнострумовими класичними 

методами.  

Показано: 1. Перенапруга анодного виділення хло-

ру, як і при застосуванні постійнострумових методів, 

вища, ніж для електроокиснення о-дигідроксибензену; 

2. Механізм редокс-процесу залежить від величини рН 

розчину та концентрації аніона індиферентного елект-
роліту; 3. Оборотність чи необоротність процесу зале-

жить як від особливості режиму поляризації електроду, 

так і від величини рН розчину. Необоротність процесу 

у кислому розчині обумовлена тим, що він спряжений з 

необоротними хімічними реакціями, а саме з участю 

продуктів електровідновлення, тоді як оборотність 

процесу у нейтральному розчині обумовлена редокс-

процесом у системі "1,2,4-тригідроксибензен – 2- гідро-

кси-п-бензохінон".  
 

ЛІТЕРАТУРА 
[1] Біла Л.М. Дослідження електрохімічної поведінки гідрохі-

нону методом осцилополярографії з заданим змінним 
струмом у водних розчинах / Л.М. Біла, Р.Л. Галаган, 
Н.Є. Карловська, О.В. Білий // Вісник Черкаського універ-
ситету. Серія хімічні науки. – Черкаси, 2002. – С. 32-37. 

[2] Біла Л.М. Дослідження електрохімічної поведінки водних 
розчинів органічних та біоорганічних речовин методом 
хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним стру-
мом на платиновому мікроелектроді / Л.М. Біла, Р.Л. Га-
лаган, Н.Е. Карловська, О.В. Білий, Є.В. Глазков, О.П. Хо-
мич // Вісник Черкаського університету. – Серія: Хімія. – 
Черкаси, 2011. – Випуск 195. – С. 3-17. 

[3] Білий О.В. Застосування полярографії з заданим змінним 
струмом для дослідження водних розчинів системи гідро-
хінон-хінон / О.В. Білий, Р.Л. Галаган, О.А. Лут, Л.М. Бі-
ла, Т.І. Нелень, Н.Є. Карловська, В.М. Бочарнікова // 
Львівські хімічні читання. – Львів. – 2005. – С. 81. 

[4] Білий О.В. Дослідження електроокиснення амінобензену 
на платиновому мікроелектроді хронопотенціометрією з 
контрольованим змінним струмом / О.В. Білий, Р.Л. Гала-
ган, Н.Є. Карловська, Є.В. Глазков, О.П. Хомич // Вісник 
Черкаського університету. Серія Хімічні науки. – Черкаси, 
2013. – Вип. 14(267). – С. 108-118. 

51

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015 www.seanewdim.com



 

[5] Gao, H. Progress in oscilographic chronopotentiometry / 
H. Gao, H. Zhang, Y. Zhoy, X. Zheng, I. Zheng // Science in 
China. Ser. B. Chemistry. – 2005. – Vol. 48. – P. 1-8. 

[6] Делимарский Ю.К. Полярография на твердых электродах / 
Ю.К. Делимарский, Е.М. Скобец. – К.: Техника, 1970. – 
С. 3-5, 72-73, 122-151. 

[7] Kalvoda, R. 60 Years of Oscillographic Polarography and Its 
Contribution to Electroanalytical Stripping Analysis / R. Kal-
voda // Electroanalysis. – 2002. – Vol. 14. – № 7-8. – P. 469-
472. 

[8] Kalvoda, R. Technics of Oscillographic Measurments. SNTL / 

Dr. R. Kalvoda. – Praga, 1965. – 151 p. 
[9] Новые проблемы физической органической химии / под 

ред. Белецкой И.П. – М.: Мир, 1969. – С. 116-119. 
[10] Оразбекова Н.К. Адсорбция гидрохинона на гладком 

платиновом электроде / Н.К. Оразбекова, С.А. Кулиев, 
А.Ф. Сейтжанов, А.Б. Фасман, Ю.Б. Василиев // Электро-
химия. – 1992. Т. 28. – № 3. – С. 849. 

[11] Органическая электрохимия / под ред. Петросяна В.А., 

Феоктистова Л.Г. – М.: Химия, 1988.  Т. 1. – С. 76. – Т. 2. 
– С. 481-482. 

[12] Palecek, E. Fifty Years of Nucleic Acid Electrochemistry / 
E. Palecek // Electroanalysis. – 2009. – Vol. 21. – №3-5. – 
Р. 239–251. 

[13] Stacy Hunt Duvall. Control of Catechol and Hydroquinone 
Electron Transfer Kinetics on Native and Modified Glassy 
Carbon Electrodes / Stacy Hunt Duvall, Richard L. McCreery 
// Analytical Chemistry. – 1999. – Vol. 71, N 20. – P. 4594-
4602. 

[14] Скобец Е.М. Применение твердых электродов в поляро-
графии / Е.М. Скобец, Н.Н. Атаманенко // Заводская лабо-
ратория. – 1949. – № 11. – С. 1291-1299. 

[15] Тарасевич М.Р. Окислительно-восстановительные реак-
ции хинонов в адсорбированном состоянии / М.Р. Тарасе-
вич, С.Н. Суслов, В.А. Богдановська // Электрохимия. – 
1984. – Т. 20. – № 9. – С. 1202-1210. 

[16] Яо Лу-ань. Кинетика электрохимических процессов в 
системе хинон-гидрохинон / Яо Лу-ань, Ю.Б. Васильєв, 
В.С. Багоцкий // Электрохимия. –1965. – Т. 1. – С. 170. 

 

REFERENCES 
[1] Bila, L.M. Investigation of the electrochemical behavior of hy-

droquinone given by a polar oscilloscope with alternating 
current in aqueous solutions / L.M. Bila, R.L. Halahan, N.Ye. 
Karlovs'ka, O.V. Bilyy // Bulletin of Cherkassy University. 
Series of Chemical Sciences. – Cherkasy, 2002. – P. 32-37. 

[2] Bila, L.M. Investigation of the electrochemical behavior of 

aqueous solutions of organic and bioorganic substances by 
chronopotentiometry controlled sinusoidal current at the 
platinum microelectrode / L.M. Bila R.L. Halahan, N.E. Kar-
lovs'ka, O.V. Bilyy, Ye.V. Hlazkov, O.P. Khomych // Bulletin 
of Cherkassy University. Series of Chemistry. – Cherkasy, 
2011. – Vol. 195. – P. 3-17. 

[3] Bilyy, O.V. Application of polarography given alternating cur-
rent for the study of aqueous solutions of quinone-hydroqui-

none system / O.V. Bilyy, R.L. Halahan, O.A. Lut, L.M. Bila, 
T.I. Nelen', N.Ye. Karlovs'ka, V.M. Bocharnikova // Lviv 
Chemical reading. – L'viv. – 2005. – P. 81. 

[4] Bilyy, O.V. Research of elektrooxidation of aminobenzen on 
platinum microelectrode chronopotentiometry controlled by 
alternating current / O.V. Bilyy, R.L. Halahan, N.Ye. Karlov-
s'ka, Ye.V. Hlazkov, O.P. Khomych // Bulletin of Cherkassy 
University. Series of Chemical Sciences. – Cherkasy, 2013. – 

Vol. 14(267). – P. 108-118. 
[5] Gao, H. Progress in oscilographic chronopotentiometry / H. Gao, 

H. Zhang, Y. Zhoy, X. Zheng, I. Zheng // Science in China. 
Ser. B. Chemistry. – 2005. – Vol. 48. – P. 1-8. 

[6] Delimarskiy, Yu.K. Polarography on solid electrode / Yu.K. 
Delimarskiy, E.M. Skobets. – K.: Tehnika, 1970. – P. 3-5, 72-
73, 122-151. 

[7] Kalvoda, R. 60 Years of Oscillographic Polarography and Its 

Contribution to Electroanalytical Stripping Analysis / R. Kal-

voda // Electroanalysis. – 2002. – Vol. 14. – № 7-8. – P. 469-
472. 

[8] Kalvoda, R. Technics of Oscillographic Measurments. SNTL / 
Dr.R. Kalvoda. – Praga, 1965. – 151 p. 

[9] New problems of physical organic chemistry / ed. Beletska-
ya I.P. – M.: Mir, 1969. – P. 116-119. 

[10] Orazbekova N.K. Adsorption of Hydroquinone on a smooth 
platinum electrode / N.K. Orazbekova, S.A. Kuliev, A.F. Seyt-
zhanov, A.B. Fasman, Yu.B. Vasiliev // Electrochemistry. – 
1992. Vol. 28. – # 3. – P. 849. 

[11] Organic electrochemistry / ed. Petrosyan V.A., Feoktistov 

L.G. – M.: Chemistry, 1988.  Vol. 1. – P. 76. – Vol. 2. – 

P. 481-482. 
[12] Palecek E. Fifty Years of Nucleic Acid Electrochemistry / 

E. Palecek // Electroanalysis. – 2009. – Vol. 21. – №3-5. – 

Р. 239–251. 
[13] Stacy Hunt Duvall. Control of Catechol and Hydroquinone 

Electron Transfer Kinetics on Native and Modified Glassy 
Carbon Electrodes / Stacy Hunt Duvall, Richard L. McCreery 
// Analytical Chemistry. – 1999. – Vol. 71, N 20. – P. 4594-
4602. 

[14] Skobets, E.M. The use of solid electrodes in polarography / 
E.M. Skobets, N.N. Atamanenko // Factory laboratory. – 1949. 
– # 11. – P. 1291-1299. 

[15] Tarasevich, M.R. Redox reactions of quinones in the ad-
sorbed state / M.R. Tarasevich, S.N. Suslov, V.A. Bog-
danovska // Electrochemistry. – 1984. – Vol. 20. – # 9. – 
P. 1202-1210. 

[16] Yao Lu-an. The kinetics of electrochemical processes in the 
quinone-hydroquinone / Yao Lu-an, Yu.B. VasilEv, V.S. Ba-
gotskiy // Electrochemistry. –1965. – Vol. 1. – P. 170. 

 

Application of chronopotentiometry with controlled alternating current for the investigation of electrochemical properties of 

o-dihydroxybenzene 

O.V. Bilyi, R.L. Galagan, N.E. Karlovska, O.A. Lut 
Abstract. The fundamental role of derived hydroxybenzenes in biological systems, as well as their value in the development of new 
electrochemical methods used in studies of the kinetics and the mechanisms of electrode processes call for the creation of analytical 
techniques for dihydrobenzene determination [10,11].  

The use of the "rate of potential change-potential" version of chronopotentiometric method resulted in cyclic differential 
chronopotentiometric curves dE/dt = f(E) for acidic and approxymate to neutral chloride solutions of o-dihydroxybenzene on plati-

num microelectrode. The influence of background chloride ions concentration and the pH level of the solution on the curve parame-
ters was carefully studied, allowing to determine optimum conditions for platinum indicator microelectrode and chloride background 
use. The data obtained were consequently compared with the results obtained in the investigation of o-, p-dihydroxybenzene [1-3] 
and o-benzoquinones [11, 12, 15, 18] solutions via direct current methods. 

Keywords: "о-dihydroxybenzene  о-benzoquinone" system, microelectrode, chronopotentiometric curve dE/dt = f(E) 
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Аннотация. Разработаны методы синтеза вторичных и третичных алифатических аминов, содержащих перфторалкоксиэтиль-
ные группировки путем трифторацетилирования соответствующих этаноламинов и последующего фторирования образовав-

шихся трифторацетильных производных четырехфтористой серой в среде безводного HF. Показано, что вторичные алифатиче-
ские амины, содержащие перфторалкоксильные группы, можно получать при взаимодействии трифторацетильных производ-
ных третичных жирноароматических аминов с SF4 в среде безводного HF. При этом протекают реакции нуклеофильного заме-
щения аммонийной группы с образованием ароматических соединений, содержащих атом фтора в ароматическом кольце.  

Ключевые слова: четырехфтористая сера, фтористый водород, фторсодержащие амины, фторзамещенные аромати-
ческие соединения 
 

Введение 

Алифатические амины широко применяются в синтезе 

различных лекарственных препаратов, используемых в 

терапиии сердечно-сосудистых заболеваний, химиоте-

рапии рака и в качестве местноанестезирующих аналь-

гезирующих и противовоспалительных средств [1].  

Амины, содержащие перфторалкоксильные груп-

пировки до начала наших работ описаны не были. 

Был известен только один пример синтеза первичного 

амина, содержащего трифторметокси группу – N-(2-
трифторметоксиэтил)-амин, который был охарактери-

зован только в виде хлористоводородной соли. При 

этом в синтезе использовались труднодоступные три-

флаты [2].  

 

Краткий обзор публикаций по теме 

Ранее нами было показано [3,4], что первичные амины, 

содержащие перфторалкоксигруппы можно получить 

из N-этанолфталимида под действием дифторфосгена 

или трифторуксусного ангидрида с последующим вза-

имодействием с SF4 в среде безводного HF (схема 1).  
 

 
Схема 1. Получение фторсодержащих первичных аминов  

из N-этанолфталимида 
 

Цель исследования 

Разработка методов получения вторичных и третич-

ных алифатических аминов, содержащих перфторал-

коксигруппы.  

 

 

Результаты и их обсуждение 

Защита аминогруппы с использованием фталевой кис-

лоты возможна только для первичных аминов. Поэто-

му для получения вторичных аминов, содержащих пер-

фторалко-ксильные группы, мы осуществляли защиту 

аминогруппы трифторацилированием трифторуксус-

ным ангидридом. Так, при взаимодействии диэтанола-

мина с трифторуксусным ангидридом, трифторацети-

лирование протекает как по оксигруппам, так и по ато-

му азота, с образованием трис-трифторацетильного 
производного диэтаноламина (1) (схема 2): 
 

 
Схема 2. Взаимодействие диэтаноламина  

с трифторуксусным ангидридом 
 

Как известно из литературы [5], карбонильная груп-

па сложных эфиров в среде безводного фтористого 

водорода под действием SF4 с хорошим выходом пре-

вращается в дифторметильную, в то время как амид-

ный карбонил в этих условиях с четырёхфтористой 

серой не реагирует. Образовавшееся трис-трифтораце-

тильное производное диэтаноламина (1) реагирует с 

четырёхфтористой серой в среде HF аналогичным об-

разом, с образованием трифторацетильного производ-
ного бис(2-пентафторэтоксиэтил)амина (2). Однако, в 

условиях реакции фторирования происходит частичное 

снятие трифторацетильной защиты с образованием 

амина (3) (схема 3):  
 

 
Схема 3. Фторирование трис- трифторацетильных  

производных диэтаноламина 
 

Для получения вторичных аминов, содержащих 

пентафторалкоксиэтильную группировку, в реакцию 

трифторацилирования нами также вводились N-

метил- и N-этилэтаноламины. В результате трифтора-

цилирования с количественными выходами получа-

ются бис-трифторацетильные производные N-метил- 

и N-этилэтаноламинов (4,5) (cхема 4): 
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Схема 4. Взаимодействие N-алкил-этаноламинов  

с трифторуксусным ангидридом 
 

Полученные бис-трифторацетильные производные 

(4,5) при взаимодействии с четырёхфтористой серой в 

среде HF превращаются в смесь N-алкил-(2-пентафтор-
алкоксиэтил)аминов (6,8) и их трифторацетильных 

производных (7,9):  
 

 
Схема 5 Фторирование трифторацетильных производных 

N-алкил-этаноламинов 
 

Строение полученных вторичных пентафторэтокси-

аминов (3,6,8) доказано с помощью элементного ана-

лиза и ЯМР-спектроскопии 1Н и 19F (таблицы 1 и 2). 

Необходимо отметить, что при взаимодействии со-

единений (1, 4, 5), с четырехфтористой серой в среде 
безводного фтористого водорода всегда образуется 

смесь N-алкил-2-(пентафторалкоксиэтил)аминов (6, 8) 

и их трифторацетильных производных (7, 9), а также 

смесь бис-(2-пентафторэтоксиэтил)амина (3) и его 

трифторацетильного производного (2). Мы предпо-

ложили, что вторичные амины, содержащие пен-

тафторалкоксигруппу, образуются в результате ча-

стичного снятия трифторацетильной защиты в соеди-

нениях (1, 4, 5) в процессе фторирования четырех-

фтористой серой в среде безводного HF.  

С целью проверки этого предположения, выделен-
ные нами трифторацетильные производные пентафтор-

этоксиэтиламинов (2,8,9) подвергались как кислотно-

му, так и щелочному гидролизу. 

Оказалось, что трифторацетильное производное N-

метил-(2-пентафторалкоксиэтил)амина (7) гидролизу-

ются только в кислой среде, а при действии даже 40% 

водного раствора щелочи остаётся полностью неиз-

менным. Гидролиз трифторацетильных производных 

N-этил-(2-пентафторалкоксиэтил)амина (9) и бис-(2-

пентафторэтоксиэтил)амина (2) протекает в щелочной 

среде в очень жестких условиях. По-видимому, ал-

кильные группы у атома азота в соединениях (2, 9) со-
здают пространственные препятствия для атаки карбо-

нильного атома углерода ОН-группой при щелочном 

гидролизе, а метильная группа в соединении (7) полно-

стью препятствует щелочному гидролизу (схема 6).  
 

 
Схема 6. Гидролиз трифторацетильного производного  

N-этил-(2-пентафторэтоксиэтил)амина 
 

Это подтверждает высказанное нами предположе-
ние, что снятие трифторацетильной защиты амино-

группы происходит в кислой среде. 

Трифторуксусный ангидрид легко реагирует как с 

оксигруппой, так и с атомом азота аминогруппы, по-

этому его невозможно применять для защиты амино-

группы вторичных этаноламинов в реакциях с дифтор-

фосгеном для получения аминов, содержащих три-

фторметоксигруппу. Мы изучили возможность полу-

чения вторичных трифторметоксипроизводных этано-

ламинов из их фтористоводородных солей под дей-

ствием дифторфосгена с последующей обработкой SF4 

в среде безводного HF.  

Однако попытка получения бис(2-трифторметоксиэ-

тил)амина из диэтаноламина и дифторфосгена с после-

дующей реакцией с SF4 в среде безводного фтористого 
водорода не привела к положительному результату, так 

как при этом протекают процессы полимеризации и 

осмоления реакционной смеси (схема 7): 
 

 
Схема 7. 

 

Мы провели защиту вторичного N-этилэтаноламина 

с помощью безводного фтористого водорода с образо-

ванием фтористоводородной соли (10) (схема 8): 
 

 
Схема 8. Взаимодействие вторичного N-этил-этаноламина 

со фтористым водородом 
 

Однако при взаимодействии соли (10) с дифторфос-

геном в среде HF, с последующей обработкой четы-

рёхфтористой серой, вместо соответствующего три-

фторметоксипроизводного этиламина получился в ос-

новном циклический продукт – 3-этилоксазолидин-2-

он (12) и небольшое количество N-этил-(2-фторэтил)-

амина (13) (схема 9): 
 

 
Схема 9. Фторирование фтористоводородной соли  

вторичного N-этилэтаноламина 
 

По-видимому, образующееся на первой стадии фтор-
формильное производное N-(этилэтанол)амина (11) 

очень легко отщепляет фтористый водород с образова-

нием циклического сложного эфира (12), который да-

лее не взаимодействует с SF4 в среде HF. Небольшое 

количество вторичного N-этил-(2-фторэтил)амина (13), 

очевидно, получается при взаимодействии исходного 

амина с безводным фтористым водородом. 

Производные третичных диметил- и диэтилэтанола-

минов, содержащие пентафторэтоксигруппы (15, 17), 

были получены при трифторацилировании соответ-

ствующих этаноламинов трифторуксусным ангидри-

дом (схема 10). При этом, в отличие от вторичных эта-
ноламинов, после трифторацилирования образуются 

соли трифторуксусной кислоты, которые без выделе-

ния использовались в реакциях фторирования четы-

рехфтористой серой в среде безводного фтористого 

водорода. Необходимо отметить, что третичные ами-

ны, содержащие перфторэтоксиэтильную группировку, 

малоустойчивы.  
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Схема 10. Фторирование диалкилэтаноламинов 

 

Как было показано выше, нам не удалось получить 

трифторметоксильные производные этанол- и диэтано-

ламинов при взаимодействии последних с дифторфос-

геном и SF4 в среде фтористого водорода. Неожиданно 

оказалось, что вторичные амины, содержащие три-

фторметокси-группы можно получить с высокими вы-

ходами из третичных жирноароматических этанолами-

нов.  
Так при взаимодействии 2,2'-(фенилазанедил)диэта-

нола и 2-(алкил(фенил)-амино)этанолов с COF2 и SF4 в 

среде HF кроме образования OCF3-группы происходит 

реакция нуклеофильного замещения аммонийной 

группы на атом фтора.  
 

 
Схема 11. Взаимодействие фенилэтаноламинов  

с COF2 и SF4 в среде HF 
 

Аналогичным образом с четырехфтористой серой в 

среде HF реагируют трифторацетильные производые 
2,2'-(фенилазанедил)диэтанола и 2-(алкил(фенил)ами-

но)этанолов (схема 12).  
 

 
Схема 12. Взаимодействие трифторацетильных  

производных фенилэтаноламинов с SF4 в среде HF 
 

Реакции нуклеофильного замещения диалкилами-

ногруппы на фтор протекают также при взаимодей-

ствии жирноароматических фенилдиалкиламинов с 

четырехфтористой серой в среде безводного фтори-

стого водорода (схема 13). 
 

 
Схема 13. Взаимодействие фенилдиалкиламинов  

с SF4 в среде HF 
 

По-видимому, нуклеофильное замещение аммоний-

ной группы на атом фтора происходит через образо-

вание соответствующей фтористоводородной соли 

(схема 14).  
 

 
Схема 14. Образование фтористоводородной соли фенил-

диалкиламинов и их производных 

Выводы 

Таким образом, вторичные и третичные амины, содер-

жащие перфторалкоксигруппы, можно получать путем 

трифторацилирования соответствующих этанолами-

нов, с последующим фторированием образовавшихся 

трифтор-ацетильных производных четырехфтористой 

серой в среде безводного фтористого водорода. Гидро-

лиз трифторацетильных производных вторичных и тре-

тичных аминов легко происходит в кислой среде с об-
разованием вторичных и третичных пентафторэтокси-

этиламинов. 

Также нами показано, что вторичные амины, содер-

жащие перфторалкоксигруппы, могут быть получены 

при взаимодействии третичных фторсодержащих жир-

ноароматических аминов с четырехфтористой серой в 

среде безводного фтористого водорода. По-видимому, 

образующаяся в среде фтористого водорода аммоний-

ная группа нуклеофильно замещается на атом фтора, 

что приводит к получению не только фторсодержащих 

вторичных аминов, но и соединений, содержащих атом 

фтора в ароматическом кольце. 
Наличие четырехфтористой серы в реакционной 

среде полностью исключает присутствие даже следов 

влаги и тем самым увеличивает нуклеофильные свой-

ства анионов фтора за счет получения не содержащего 

сольватной оболочки так называемого «голого» фто-

рид-иона.  

 

Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР 1H и 19F записаны на спектрометре Tesla 

BS-497 c частотой 100 МГц и 94,075 МГц относитель-

но внешнего стандарта ТМС или CF3COOH соответ-
ственно в растворе d6 – ацетона. 

Взаимодействие моно- и диэтаноламинов  

с трифторуксусным ангидридом 

В трёхгорлую колбу, снабжённую обратным холодиль-

ником, магнитной мешалкой и термометром, помеща-

ют 0,1 моль соответствующего этаноламина и 50 мл 

сухого бензола (высушенного сульфатом натрия и пе-

регнанного над Na). Реактор охлаждают до 10С и в 
течение 40-45 минут по каплям добавляют 0,35 моль 

трифторуксусного ангидрида. Раствор кипятят 2 часа и 

отгоняют избыток трифторуксусного ангидрида. Затем 

под вакуумом водоструйного насоса при температуре 

50-60С отгоняют образовавшуюся трифторуксусную 
кислоту и бензол. Смесь в течение 40 минут выдержи-

вают при температуре 65-67С под вакуумом 

30 мм.рт.ст.  
В результате количественно образуются трис- и бис-

(трифторацетильные) производные этаноламинов (1, 4, 

5) или трифторуксусные соли трифторацетильных 

производных N,N- диалкилэтаноламинов (14, 16). По-

лученные соединения без выделения вводят в реакцию 

фторирования четырёхфтористой серой в растворе без-

водного HF. 

Взаимодействие с трифторуксусных солей  

трифторацетильных производных N,N-диалкил-

этаноламинов с SF4 в среде безводного HF 

В автоклаве из нержавеющей стали ёмкостью 100 мл 

нагревают 4–6 часов при температуре 100–110С 

0,1 моль трифторуксусной соли трифторацетильного 
производного N,N- диалкилэтаноламинов с 30 г 
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(0,28 моль) SF4 и 30 мл (1,47 моль) HF. Выпускают га-

зообразные продукты через концентрированный рас-

твор щёлочи. Реакционную массу из автоклава выли-

вают в кварцевый стакан на лёд, промывают холодной 

водой и перегоняют с водяным паром. Реакционную 

смесь отделяют от воды, сушат сульфатом натрия и 

перегоняют под вакуумом. Физические константы, 

выходы N,N-диалкил-(2-пентафтор-этоксиэтил)аминов 

(15, 17) и данные элементного анализа представлены в 
таблице 1, данные спектра ядерного магнитного резо-

нанса 1Н и 19F – в таблице 2.  

Взаимодействие трифторацетильных производных 

этаноламинов с SF4 в среде HF 

Реакцию проводили аналогично вышеописанной мето-

дике для трифторуксусных солей, однако в результате 

перегонки под вакуумом смесь разделяется на 2 фрак-

ции. Первая фракция кипит при температуре 80-110°С 

(см. табл. 1) и представляет собой 2-пентафторэтокси-

этиламины (3,6,8). Оставшийся в колбе кристалличе-

ский продукт представляет собой трифторацетильные 
производные (2-пентафторэтоксиэтил)аминов (2,7,9) 

(табл. 1). Строение полученных соединений доказано с 

помощью элементного анализа и ЯМР-спектроскопии 
1Н и 19F (таблица 2). 

 

Таблица 1. Физические константы, выходы и данные элементного анализа синтезированных аминов 

Номер 

соединения 

t кип ,°С  

(мм.рт.ст.) 

Выход 

% 

Элементный анализ 
Брутто-

формула 
Найдено Вычислено 

С Н F N С Н F N 

3 109-110 (157-158) 82 28,14 2,59 55,74 4,08 28,15 2,64 55,72 4,11 C8H9F10NO2 

6 80-81 60 28,20 4,62 49,14 6,49 31,10 4,17 49,22 7,25 C5H8F5NO 

8 108-109 64 35,93 4,79 45,90 6,75 34,79 4,87 45,89 6,76 C6H10F5NO 

15 59-61 54 34,78 4,84 45,88 6,77 34,79 4,83 45,89 6,76 C6H10F5NO 

17 70-95 64 40,84 5,97 40,43 5,97 40,85 5,96 40,42 5,96 C8H14F5NO 

20 38-39 (10) 76 30,08 3,92 47,25 6,02 29,88 3,74 47,30 6,22 C6H9F6NO2 

2 80 (5-6) 98 27,35 1,72 56,43 3,27 27,46 1,83 56,52 3,20 C10H8F13NO3 

7 64-66 (7) 100 28,92 2,51 52,76 5,03 29,07 2,42 52,60 4,84 C7H7F8NO2 

9 74-75 (10-11) 99 31,52 3,05 49,91 4,75 31,68 2,97 50,17 4,62 C8H9F8NO2 

13 62 (155) 8 52,60 11,10 20,86 15,27 52,75 10,99 20,88 15,38 C4H10FN 

 
Таблица 2. Данные спектров ЯМР1Н и 19F синтезированных аминов и трифторацетильных производных 

Соединение ЯМР ]Н и 19F 

3 1Н δ 4,13 (т, 2Н), 2,97 (т, 2Н), 1,36 (с, NH) 19F δ -85,77 (с, 3F), -90,41 (с, 2F) 

6 1Н δ 4,11 (т, 2Н), 2,87 (т, 2Н), 2,45 (с, 3Н), 1,89 (с, NH) 19F δ -86,51 (с, 3F), -91,33 (с, 2F) 

8 1Н δ 4,11 (т, 2Н), 2,90 (т, 2Н), 2,68 (кв, 2Н), 1,10 (т, 3Н), 1,75 (с, NH) 19F δ -86,51 (с, 3F), -91,31 (с, 2F) 

15 1Н δ 4,20 (т, 2Н), 2,64 (т, 2Н), 2,24 (с, 3Н) 19F δ -86,50 (с, 3F), -91,44 (с, 2F) 

17 1Н δ 4,17 (т, 2Н), 2,83 (т, 2Н), 2,60 (к, 2Н), 1,02 (т, 3Н) 19F δ -86,06 (с, 3F), -89,92 (с, 2F) 

20 1Н δ 1,36 (c, 1Н ), 2,90 (т, 4Н), 4,00 (т, 4Н) 19F δ -61,64 (с, 3F) 

2 1Н δ 3,58 (т, 2Н), 3.75 (т, 4Н), 19F δ -69,60 (с, 3F), -87,00 (с, 6F), -88,20 (с, 4F) 

7 1Н δ 2,98 (с, 3Н), 3,68 (т, 1Н), 3,76 (т, 1Н), 3,84 (т, 2Н), 19F δ -75,50 (с, 3F), -87,00 (с, 3F), -88,20 (с, 2 F) 

9 1Н δ 1,25 (т, 3Н), 3,37 (к, 1Н), 3,65 (т+к, 2Н), 3,73 (т, 1Н), 3,88 (т, 2Н), 19F δ -69,60 (с, 3F), -87,00 (с, 3F), -88,20 (с, 2F) 

13 1Н δ 1,045 (т, 3Н), 2,086 (с, 1Н), 2,612 (кв, 2Н), 2,876 (д.т, 2Н), 4,537 (д.т, 2Н) 19F δ -222,24 (т.т, 1F) 

 

Кислотый гидролиз соединений (2,7,9) проводили 

нагреванием в автоклале до 100°С со фтористым водо-

родом в течение 2 часов.  

Щелочной гидролиз проводили кипячением соеди-

нений (2,7,9) с 40% водным раствором NaOH в течение 

2 часов.  

Взаимодействие N-этилэтаноламина с дифторфос-

геном и четырёхфтористой серой в среде HF 

К раствору 10 г (0,11 моль) N-этилэтаноламина в 100 

мл гексана добавляют 5 мл (0,25 моль) HF и образо-

вавшуюся фтористоводородную соль амина отфиль-

тровывают от гексана. 5г фтористоводородной соли 

нагревают в автоклаве при температуре 120°С в тече-

ние 3 часов с 7 г (0,1 моль) COF2. Автоклав охлаждают, 

остаток дифторфосгена выпускают через раствор щё-

лочи. К реакционнй смеси в автоклаве добавляют 8 г 

(0,074 моль) SF4 и 10 мл (0,49 моль) HF. Автоклав 
нагревают 4 часа при температуре 100°С, газообразные 

продукты выпускают через раствор щёлочи. Продукт 

реакции выливают на лёд, нейтрализуют раствором 

КОН и экстрагируют эфиром. Эфирный раствор высу-

шивают сульфатом натрия, эфир отгоняют. Получен-

ный продукт в количестве 7г перегоняют. При темпе-

ратуре 62°С под вакуумом 155 мм рт. ст. отгоняют 

первую фракцию массой 1,2 г, которая представляет 

собой N-этил-2-фторэтиламин (13). Физические кон-

станты, выходы и данные элементного анализа полу-

ченного соединения представлены в таблице 1, данные 

спектра ядерного магнитного резонанса 1Н и 19F – в 

таблице 2.  

Оставшийся тяжёлый продукт перегоняют под ваку-

умом 27–29 мм. рт. ст. при температуре 148–150°С. 

Получают 5г вещества, которое представляет собой 

циклическое соединение (12). В ИК-спектре соедине-
ния (12) наблюдается интенсивная полоса с частотой 

1750-1780 см-1, характерная для карбонильной группы. 

Найдено %: С 52,0; 52,24; Н 7,81; 7,89. С5Н9NO2. Вы-

числено %: С 52,17; Н 7,82. 

Взаимодействие жирноароматических аминов и их 

производных с SF4 в среде безводного HF 

В реактор вводят 5 г исходного реагента, 10 мл HF, 6 г 

SF4. Взаимодействие проводят в автоклаве при темпе-

ратуре 100–120 °С в течение 2–5 часов. После оконча-

ния реакции автоклав охлаждают, газообразные про-
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дукты нейтрализуют, содержимое автоклава выливают 

на лед, нейтрализуют слабым раствором гидроксида 

натрия до щелочной реакции и перегоняют с водяным 

паром. Полученную смесь разделяют перегонкой под 

вакуумом. Исходные реагенты, продукты реакции и 

выходы представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3. Взаимодействие жирноаромати-ческих аминов и их производных с SF4 в среде безводного HF 

№ опыта Исходный реагент Продукты реакции (выход, %) tкип, °С 
(мм рт. ст.) 

1 N,N-диметиланилин Фторбензол (90) 85 (760) 

2 Бис-(трифторацетильное) производное 2,2'-
(фенилазанедил)диэтанола  

Бис(2-пентафторэтокси-этил)амин (95) 
Фторбензол (98) 

109-110 
(157-158) 
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Synthesis of aliphatic amines containing perfluoroalkoxy-groups 

B.V. Kunshenko, I.I. Gaydarzhi, B.B. Kunshenko, L.A. Motnyak 
Abstract. The methods of synthesis of secondary and trietary aliphatic amines containg perfluoroalkoxy-groups were developed. The 

synthesis was carried out by trifluoroacetylation of respective ethanolamines and subsequent fluorination of obtained trifluoroacetyl-
derivatives with sulfur tetrafluoride in anhydrous hydrogen fluoride medium. It was shown that secondary aliphatic amines contain-
ing perfluoroalkoxy-groups can be sythesised by treatment of trifluoroacetyl-derivatives of saturated aromatic trietary amines with 
sulfur tetrafluoride in anhydrous hydrogen fluoride medium. During this treatment reactions of nucleophilic substitution of ammonia-
group occure and aromatic compounds containing fluorine in aromatic ring are formed.  

Keywords: sulfur tetrafluoride, hydrogen fluoride, fluorine-containing amines, fluorine-substituted aromatic compounds 
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Анотація. Уперше для окиснення частково гідрованих нафтиридинів використані метод кислотного дегідрування й натрій 
нітрит. При цьому встановлено, що сила кислоти, кількість нітриту й умови проведення реакції визначають напрямок та 
глибину окиснення, що дозволило із 5-аміно-7-бензилселено-2-метил-4-(2-фурил)-8-ціано-3-етоксикарбоніл-1,4-дигідро-1,6-

нафтиридину одержати ряд важкодоступних похідних 5-гідрокси-4-(2-фурил)-1,4-дигідро-1,6-нафтиридину, 5-гідрокси-4-(2-
фурил)-1,6-нафтиридину, а також 4-незаміщених 5-аміно- і 5-гідрокси-1,6-нафтиридинів 

Ключові слова: 7-алкілселено-1,4-дигідро-1,6-нафтиридини, окиснення, кислотне дегідрування, оксидативне дегідруван-
ня, діазотування 
 

Вступ. У ряду найважливіших біологічно активних 

сполук, що використовуються для одержання лікарсь-

ких засобів широкої фармакологічної дії, одне з про-

відних місць займають нафтиридини та їхні похідні. 

Зокрема, серед них знайдено препарати для лікування 

атеросклерозу й діабету, сполуки з кардіотонічною, 

протитуберкульозною, протипухлинною та ВІЛ-ак-

тивністю. В їх числі й заміщені 1,6-нафтиридини. 

Ураховуючи високу практичну значимість 1,6-наф-
тиридинів та відносно невеликий набір методів їх си-

нтезу, заснований на відомих способах одержання 

хінолінів [3, с. 22-38], а також той факт, що селенов-

місні 1,4-дигідро-1,6-нафтиридини – нові, практично 

не вивчені сполуки [2], дослідження синтетичного 

потенціалу останніх уявляється актуальним завдан-

ням. Це стосується, серед іншого, і можливих реакцій 

їхнього окиснення як перспективного методу пошуку 

екзогенних антиоксидантів нового типу. 

Короткий огляд публікацій за темою. У літера-

турі відсутня інформація з окиснення 1,4-дигідро-1,6-
нафтиридинів, а успішне діазотування 1,6-нафтири-

динових похідних представлено лише в одній роботі. 

Так, діазотування етилового ефіру 2-аміно-6-бензил-

5,6,7,8-тетрагідро-1,6-нафтиридин-3-карбонової кис-

лоти розчином натрій нітриту в 10%-вій H2SO4 дає 

етиловий ефір 6-бензил-5,6,7,8-тетрагідро-1,6-нафти-

ридин-2(1Н)-он-3-карбонової кислоти з виходом 68%. 

Останній виступає інтермедіатом синтезу антагоністів 

бензодіазепінових рецепторів [4]. 

Мета статті – дослідити можливі напрями й глиби-

ну окиснювальних трансформацій функціональних 

груп заміщених 7-алкілселено-1,4-дигідро-1,6-нафти-
ридинів, які вміщують лабільні фурановий та дигідро-

піридиновий фрагменти.  

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом 

для цієї статті слугували функціонально заміщені 7-

алкілселено-1,4-дигідро-1,6-нафтиридини (1а,б), які 

було одержано багатокомпонентною конденсацією 

α,β-ненасичених кетонів із двократною молярною 

кількістю ціаноселеноацетаміду й алкілгалогенідами в 

присутності двократного молярного надлишку N-

метилморфоліну [2].  

Для досягнення поставленої мети були використані 
такі методи дослідження: 

– методи емпіричного дослідження (експеримент з 

метою отримання нових сполук та вивчення їх син-

тетичного потенціалу, спостереження за перетво-

реннями речовин у ході реакцій, вимірювання фізи-

ко-хімічних і спектральних характеристик сполук, 

порівняння реакційної здатності і констант речовин, 

аналіз і синтез для доведення механізму реакції та 

розробки зустрічних методів синтезу);  

– методи теоретичного дослідження (ідеалізація з 

метою конструювання важкодоступних гетероцик-

лів раніше невідомими методами, припущення, інду-
кція та дедукція для пояснення і передбачення реак-

ційної здатності сполук, системний підхід для вста-

новлення закономірностей перебігу реакцій). 

Результати та їх обговорення. Уперше виявлено, 

що нафтиридин (1а, R = OEt) у середовищі льодяної 

АсОН при обробці розчином 1,5-кратної молярної 

кількості NaNO2 в концентрованій H2SO4 при 18-22С 
(метод А) зазнає кислотного дегідрування з відщеп-

ленням фурильного залишку й утворенням 4-незамі-

щеного нафтиридину (2). Про це свідчить відсутність 

у його спектрі ПМР, у характерних для 1,4-дигідро-

піридинової системи областях , сигналів протонів 
C4H і NH, а також сигналів протонів фурильного замі-

сника. Сигналу протона C4H окисненої системи (2) 

відповідає синглет з  9.13 м.д., а наявність уширено-

го синглета протонів аміногрупи при  8.38 м.д. ука-
зує на те, що в цих умовах процес діазотування не 
відбувається. 

Ефективний перебіг кислотної ароматизації спо-

стерігався й при кип’ятінні нафтиридину (1а) в льодя-

ній АсОН протягом 1,5 години (метод Б). Сполуки, 

одержані методами А і Б, ідентичні за температурами 

плавлення, їхні спектри ПМР повністю співпадають. 

Водночас система HNO2H2SO4AcOH (метод А) на 
дегідрований нафтиридин (2) справляє нітрозуючу за 

аміногрупою дію, що приводить до утворення відпові-

дного оксипохідного (3). У його спектрі ПМР сигнал 

протона групи OH реєструється у вигляді широкого 

малоінтенсивного синглета при  12.73 м.д., що свід-
чить про схильність цього протона до дейтерообміну. 

Спроба одержати оксинафтиридин (3) із сполуки 

(1а), обминаючи стадію виділення нафтиридину (2), в 
умовах методу А при використанні трикратного мо-

лярного надлишку NaNO2 не привела до бажаного 

результату внаслідок перебігу в цьому випадку більш 

глибокої окиснювальної деструкції. 
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Кип’ятіння нафтиридину (1а) в льодяній АсОН у при-

сутності NaNO2 в залежності від кількості доданого 

нітриту й тривалості реакції приводить до різних про-

дуктів. Короткочасне кип’ятіння (5 хвилин) й 1,5-

кратна молярна кількість NaNO2 обумовлюють перебіг 

лише процесу діазотування й утворення оксисполуки 

(4). При цьому 1,4-дигідропіридинова система зберіга-

ється, про що свідчать відповідні сигнали спектра ПМР 

сполуки (4) (див. експериментальну частину). 
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При збільшенні кількості нітриту з півторакратного 

до трикратного молярного надлишку, а тривалості 

кип’ятіння нафтиридину (1а) в АсОН з 5 до 30 хвилин 

спостерігалось його більш глибоке окиснення, яке 

зачіпало й дигідропіридиновий фрагмент. Внаслідок 

виділено оксинафтиридин (5). При цьому, вочевидь, 

окиснення зазнавало дигідропіридинове ядро не само-

го нафтиридину (1а), а первісно утвореного з нього 

оксипохідного (4). У цьому випадку кислотне дегі-

дрування малоймовірно, оскільки в зазначених варіа-

ціях відщеплення фурильного замісника не відбува-

лось. Більш логічно припустити, що окиснення спо-

луки (4) перебігає шляхом нітрозування ендоцикліч-

ної іміногрупи дигідропіридинового ядра з подаль-

шим депротонуванням утвореного проміжного катіо-

ну (6) в цільовий продукт (5) [6]: 
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Разом з тим, не виключається й утворення в суміші 

NaNO2AcOH оксидів Нітрогену, також здатних окис-
нювати дигідропіридинові структури [1]. 

Цікаво, що в усіх розглянутих випадках нафтири-

дин (1б, R = Me) не підлягає окиснювальним перетво-

ренням. Таку стійкість до окиснення можливо пояс-

нити наявністю в положенні 3 біциклу сильного елек-

троноакцепторного замісника – ацетильної групи, яка 

знижує, у першу чергу, реакційну здатність дигідро-
піридинового фрагменту за рахунок підвищеного суп-

ряження, що переносить електронну густину в бік 

замісника [5]. 

Будову сполук (2-5) однозначно підтверджено дани-

ми фізико-хімічних і спектральних досліджень. При 

цьому для протонів гідроксильних груп сполук (4) і (5), 

що реєструються в спектрі ПМР відповідно при  12.20 
і 12.36 м.д. у вигляді малоінтенсивних широких синг-

летів, також виявлено схильність до дейтерообміну. 

Експериментальна частина. Температуру плав-

лення синтезованих сполук визначено на блоці Коф-

лера. ІЧ спектри знято на спектрометрі "ІКС-29" у 

вазеліновій олії. Спектри ПМР записано на приладах 

"Bruker WP-100 SY" (100 МГц), "Bruker WM-250" 
(250.13 МГц) і "Bruker AM-300" (300.13 МГц) у роз-

чинах ДМСО-d6 з ТМС в якості внутрішнього етало-

ну. Мас-спектри (ЕУ, 70 еВ) зареєстровано на спект-

рометрі "Kratos MS-30" з прямим введенням зразка в 

джерело. 
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Контроль за ходом реакцій та індивідуальністю отри-

маних речовин здійснено за допомогою тонкошарової 

хроматографії (ТШХ) на пластинках "Silufol UV-254" 

в системі ацетон-гептан (3:5), проявник – пари йоду. 

3-(R-карбоніл)-5-аміно-7-бензилселено-2-метил-4-

(2-фурил)-8-ціано-1,4-дигідро-1,6-нафтиридини (1а,б) 

одержано за загальною методикою [2]. 

5-Аміно-7-бензилселено-2-метил-8-ціано-3-

етоксикарбоніл-1,6-нафтиридин (2). Метод А. До су-
спензії 0,50 г (1.0 ммоль) нафтиридину (1а) у 5 мл льо-

дяної оцтової кислоти повільно додавали розчин 0,10 г 

(1.5 ммоль) NaNO2 в 1 мл концентрованої H2SO4, підт-

римуючи температуру реакційної суміші в межах 18-

22ºC, та перемішували 5 хвилин. Потім повільно дово-

дили pH реакційної суміші до значення 7,0 додаванням 

насиченого водного розчину натрій етаноату. Осад, що 

утворився, відфільтровували, промивали водою та ета-

нолом. Вихід – 65%. 

Метод Б. Суспензію 0,50 г (1.0 ммоль) нафтиридину 

(1а) у 15 мл льодяної оцтової кислоти кип’ятили 1 го-

дину. Через 24 години осад, що утворився, відфільтру-
вали та промивали етанолом. Вихід 72%, т. пл. 259-

260ºC (з н-бутанолу). ІЧ спектр, δ, см-1: 3249, 3338, 

3392 (NH2), 2190 (C≡N), 1695 (C=O), 1607 (δNH2). 

Спектр ПМР, δ, м.д., J/Гц: 9.13 с (1H, C4H); 8.38 уш.с 

(2H, NH2); 7.13-7.49 м (5Н, Ph); 4.58 с (2Н, SeCH2); 4.37 

к (2Н, СН3СН2О, J = 7.7); 2.86 с (3Н, С2СН3); 1.40 т (3Н, 

СН3СН2О, J = 7,7). Знайдено, %: С 56.35; Н 4.39; N 

13.26; Se 18.72. С20Н18N4О2Se. Обчислено, %: С 56.47; 

Н 4.27; N 13.17; Se 18.57. Мас-спектр, m/z (Івідн., %): 65 

(17), 91 [PhCH2
+] (100), [М+] відсутній. 

7-Бензилселено-5-гідрокси-2-метил-8-ціано-3-ето-
ксикарбоніл-1,6-нафтиридин (3) одержано аналогічно 

сполуці (2) за методом А, використовуючи 0.70 г (1.65 

ммоль) нафтиридину (2) і 0.17 г (2.47 ммоль) NaNO2. 

Вихід 59%, т. пл. 207-209ºC (з етанолу). ІЧ спектр, δ, 

см-1: 3342 (ОН), 2215 (С≡N), 1713 (С=О). Спектр ПМР, 

δ, м. д., J/Гц: 12.73 уш.с (1Н, ОН); 8.78 с (1Н, С4Н); 

7.17-7.36 м (5Н, Ph); 4.69 с (2Н, SeCH2); 4.35 к (2H, 

CH3CH2O, J = 7.7); 2.84 с (3H, C2CH3); 1.3 т (3H, 

CH3CH2O, J = 7.7). Знайдено, %: C 56.14; Н 4.20; 

N 9.71; Se 18.63. C20H17N3O3Se. Обчислено, %: С 56.34; 

Н 4.02; N 9.86; Se 18.52. Мас-спектр, m/z (Ιвідн., %): 65 
(10), 91 [PhCH2

+] (100), 427 [M+] (5). 

7-Бензилселено-5-гідрокси-2-метил-4-(2-фурил)-8-

ціано-3-етоксикарбоніл-1,4-дигідро-1,6-нафтиридин 

(4). До суспензії 0,50 г (1.0 ммоль) нафтиридину (1а) в 

10 мл киплячої оцтової кислоти в три прийоми дода-

вали 0,10 г (1.5 ммоль) NaNO2 й залишали при кімна-

тній температурі. Через 48 годин осад, що утворився, 

відфільтровували, промивали етанолом. Вихід 51%, 

т. пл. 229-231°C. ІЧ спектр, δ, см -1: 3324 (ОН), 3240 

(NН), 2197 (С≡N), 1720 (С=О). Спектр ПМР, δ, м.д., 

J/Гц: 12.20 уш.с (1Н, ОН), 8.97 с (1Н, NН), 7.18-7.50 м 

(6Н, С5Н фурил, Ph); 6.29 д.д (1Н, C4H, фурил, J = 3.2, 
2.1); 5.99 д (1Н, C3H фурил, J = 3.2); 5.19 с (1Н, C4H); 

4.56 с (2Н, SeCH2); 4.11 к (2Н, CH3CH2O, J = 7.6); 2.41 

с (3Н, C2CН3); 1.22 т (3Н, СН3СН2О, J = 7.6). Знайде-

но, %: С 58.17; Н 4.42; N 8.39; Se 16.12. С24Н21N3О4Se. 

Обчислено, %: С 58.30; Н 4.28; N 8.50; Se 15.97. Мас-

спектр, m/z (Івідн., %): 43 (24), 65 (18), 91 [PhCH2
+] 

(100), 495 [М+] (2). 

7-Бензилселено-5-гідрокси-2-метил-4-(2-фурил)-8-

ціано-3-етоксикарбоніл-1,6-нафтиридин (5). До су-

спензії 1,00 г (2.0 ммоль) нафтиридину (1а) у 20 мл 

киплячої оцтової кислоти протягом 5 хвилин, контро-

люючи рівномірне виділення газів, додавали 0,42 г 
(6.0 ммоль) NaNO2 й потім кип’ятили 30 хвилин. Піс-

ля охолодження реакційної суміші осад, що утворив-

ся, виділяли та промивали етанолом. Вихід 63%, т. пл. 

224-226°С (з н-бутанолу). ІЧ спектр, δ, см-1: 3328 

(ОН), 2210 (С≡N), 1693 (С=О). Спектр ПМР, δ, м.д., 

J/Гц: 12.36 уш.с (1Н, ОН); 7.68 д (1Н, С5Н фурил, J = 

2.2); 7.17-7.41 м (5Н, Ph); 6.53 д.д (1Н, С4Н фурил, J = 

3.1, 2.2); 6.48 д (1Н, С3Н фурил, J = 3.1); 4.62 с (2Н, 

SeСН2); 4.13 к (2Н, СН3СН2О, J = 7.5); 2.63 с (3Н, 

С2СН3); 1.15 т (3Н, СН3СН2О, J = 7.5). Знайдено, %: С 

58.69; Н 3.96, N 8.35; Se 15.92. С24Н19N3О4Se. Обчис-
лено, %: С 58.54, Н 3.89; N 8.53; Se 16.04. Мас-спектр, 

m/z (Івідн., %): 91 [PhСН2
+] (100), [М+] відсутній. 

Висновки. Із застосуванням методу кислотного де-

гідрування й натрій нітриту вперше розроблено селе-

ктивні способи окиснення функціонально заміщених 

7-алкілселено-1,4-дигідро-1,6-нафтиридинів, які до-

зволяють регулювати глибину та напрямок їх окис-

нення. Це дало можливість із 5-аміно-7-бензилселено-

2-метил-4-(2-фурил)-8-ціано-3-етоксикарбоніл-1,4-ди-

гідро-1,6-нафтиридину одержати ряд важкодоступних 

похідних 5-гідрокси-4-(2-фурил)-1,4-дигідро-1,6-на-
фтиридину, 5-гідрокси-4-(2-фурил)-1,6-нафтиридину, 

а також 4-незаміщених 5-аміно- і 5-гідрокси-1,6-на-

фтиридинів. 
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Research of the directions and depth of the oxidizing transformations which are functionally substituted  

7-alkylseleno-1,4-dihydro-1,6-naphthyridines 

S.V. Roman 
Abstract. For the first time for oxidation of partially hydrogenated naphthyridines the method of acid dehydrogenation and nitrite of 
sodium are used. Thus it is established that the acid force, amount of nitrite and a condition of carrying out reaction define the direc-
tion and depth of oxidation that allowed from 5-amino-7-benzylseleno-2-methyl-4-(2-furyl)-8-cyano-3-ethoxycarbonyl-1,4-dihydro-
1,6-naphthyridine to receive a number of remote derivatives 5-amino-7-benzylseleno-2-methyl-4-(2-furyl)-8-cyano-3-

ethoxycarbonyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridine, and also 4-not substituted 5-amino- and 5-hydroxy-1,6-naphthyridines. 
Keywords: 7-alkylseleno-1,4-dihydro-1,6-naphthyridines, oxidation, acid dehydrogenation, oxidative dehydrogenation, diazotization 
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Abstract: Coking industry is one the main pollutants due to the variety of complex operations. Beside coke it produces significant 
quantities of waste material or by-products every day such as coke gas, coal tar, coke oven sludge, benzene, anthracene, that are used as 
raw materials for medicaments, dyes, binders, antiseptics etc. In this article the main type of wastes were investigated, their chemical and 
physical properties. This paper outlines the recycling system on the example of the coke plant РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” and 
notes that some of wastes are not put in use. Therefore further development of rational utilization schemes is necessary. 

Keywords: coke plant, coal tar, coke oven gas, coke sludge, emission, wastewater, utilization 
 

Introduction. The importance of coke industries in 
Ukraine is very high and growing at a rapid pace. They 
are producing gas and coke on a one hand and by-
products on the other. Coke plants provide other 
industries with different supplies such as anthracene, 
toluene, benzene, coal tar, benzol, ammonium sulphate, 
sulphuric acid and/or sulphur. These products meet 
requirements of technical standards and legal provisions 
related to the trade of goods.[14] 

Coke plant РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” is a mo-
dern coke enterprise, provides a set of complex processes 
characterized by large-tonnage consumed raw and support-
ed materials, continuous production, a variety of devices, a 
wide range of products that is inevitably linked with the 
formation of pollutant emissions, by-products and waste. 

A brief review of publications on the subject. A 
problem of coke waste utilization has been investigated 
by many authors. In USA, Germany, Japan heated coke 
oven gas is captured, cooled, cleaned and recycled back 
into the system as energy for heating and electricity 
generation, replacing the need to purchase natural 
gas.[11] Another waste material is coal tar, a by-product 
of coke oven gas cleaning. A. Furman and D. Smith 
investigated [2] a possibility to use coal tar as a binder for 
coal in a preparation stage of production. SE “UKHIN” 
suggested[10] using coal tar as an addition to coal charge 
in coking process. Also there were numbers of researches 
[15] devoted to coal tar-based pavement sealcoats. Janusz 
Zielirlski wrote [16] that pitch can be used as a binder or 
as a base substance in insulating-seal materials for the 
building, road construction and machinery industries. 

The goal. By studying the environmental documentation 
and laboratory research, to identify the main waste at coke 
plant РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih”. Set the extent of 
involvement of these wastes in resource use in the 
production of marketable products or recycling (back to the 
coking processes). Determine the wastes that cannot find 
their application in the enterprise to be able to further 
develop their rational utilization schemes. 

Materials and methods. The following characterization 
methods were used for: coke oven gas – TU U (UA 
Specifications) 322-00190443-101-99, coal tar – TU U 
322-001900443-100-97, coal tar pitch - Toxicological-
Hygienic passport “Coal tar pitch of sulphate section”, 
polymers – TU U 322-00190443-093-2000 and GOST 
(Ukraine National Standards) 12.1.007, coke oven sludge – 
Toxicological-Hygienic passport “Coke oven sludge”, TU 
U 10.1-00190443-032 “Coal charge for coking РJSC 
“ArcelorMittal Kryvyi Rih”, M 319- KH-04 Selection 

technique of technological samples, SanPiN (sanitary rules 
and norms) 2.2.7.029 Hygienic requirements for industrial 
waste management and determination of their class of 
danger to human health, TR (Technical Regulation) TR 
228-KH-01-2013, TR 228-KH-02-2014, TR 228-KH-03-
2014, TR 228-KH-04-2014. 

Results and discussion. Today, on the coke plant 
РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” coke is produced by 
one method - high-temperature pyrolysis of coal charge in 
a coke oven. Cleaning, processing and use of the resulting 
coke oven gas as an energy fuel is carried out in a single 
continuous process cycle of coke production, consisting 
of separate sequential processes, the distinguishing featu-
re of which is the great value of the mass transfer rate and 
the flow of coke oven gas. This entire process is accom-
panied by formation of large amounts of polluting emis-
sions and toxic wastes. 
 

Air Emissions 
According to the latest inventory of emissions, the plant has 
171 stationary sources of emissions from the main and 
auxiliary facilities. According to its results, taking into 
account the design of coke production in 2013, the amount 
of pollutants emitted into the atmosphere was 6509.71 tons 
of primary and secondary production. The list of main 
pollutants and their contribution to the total emissions of 
РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” is shown in Table. 1. 

Typical emission sources considering the the features 
of the coke oven can be seen on Fig. 1. There are two type 
of emission sources directed and fugitive. Fugitive emis-
sions passing through leaks at the closed openings of the 
coke oven (charging hole lids, doors, and offtakes) and 
could be caused by non-captured emissions during coal 
charging and coke pushing. These emissions can not be 
avoided completely, also when considering closure 
facilities according state of the art in technology and 
being under best state of maintenance.[7] 
 

Wastewater Cleaning 
The wastewater produced during the carbonization and 
classification of fuel consists of three basic types: 
– Water used for quenching the coke discharged from the 

ovens; 
– Waste formed during cooling and washing the gas; 
– Waste formed during the purification of by-products.  

Design capacity for the wastewater that will be 
biochemical cleaned, including rain and drainage water 
will be – 470 m3/h. The actual capacity is – 158.4 m3/h 
also: 
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Table 1. Emissions of main pollutants of coke plant РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” 

Pollutant 
Emissions, 

t/year 

Contribution to 

total emissions, % 

Emission factor, 

gram/t 

Emissions, 

t/year 

Contribution to 

total emissions, % 

Emission factor, 

gram/t 

 2009 2014 

Carbon dioxide 1567,71 17,3 811,3 1789,41 28,7 891,7 

Sulfur dioxide 4320,80 53 2302,1 2780,17 38,2 891,3 

Nitrogen oxide 1601,14 21,6 871,2 1934,4 32.4 812.21 

Hydrogen sulphide 34,12 0,45 19,4 25,12 0,28 8,45 

Sulfuric acid 6,26 0,078 3,8 4,56 0,089 2,1 

Carbon disulfide 4,81 0,07 2,5 1,91 0,035 0,83 

substance in the form of 
suspended solids 

561,8 7,9 294,2 582,67 9,89 254,2 

Toluene 7,28 0,095 4,5 5,87 0,084 2,5 

Naphthalene 68,91 0,94 39,12 34,91 0,41 16,5 

Phenol 7,14 0,08 3,31 7,81 0,17 3,4 

Cyanide hydrogen 69,12 0,87 39,6 8,89 0,15 4,1 

Benzene 165,3 2,12 72.5 27,82 0,42 12,61 

Ammiac 159,7 2,43 63,7 83,94 1,65 38.49 

Saturated hydrocarbons 6,18 0,068 3,1 3,42 0,05 1,46 
 

 
Fig. 1. Schematic drawing of emission sources at a coking plant 

 

Table 2. Characteristics of wastewater before and after 

biological treatment 

Pollutant 
Concentration, mg/l 

Before cleaning After cleaning 

Phenols 400 0,06 

Thiocyanate 317 0,5 

COD 1480 27 

BOD5 700 0,15 

Ammonia nitrogen 51 11 

Ammonia 600 0,02 

Cyanides 16,9 0,04 

рН 7-9 7,6-8,0 

Suspended solids 132 24,1 

Pyridine compounds 110 0,12 
 

Table 3. Comparative characteristics of waste for the main coke 
enterprises in Ukraine 

Waste Plant 
Quantity, 

t/year 

Coal tar 

Ukrainian coke plants 435000 

РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” 28000 

Donetsk coke plant 26500 

Avdiivka Coke Plant  24000 

Polymers 

Ukrainian coke plants 22000 

РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” 3200 

Donetsk coke plant 2430 

Avdiivka Coke Plant  2150 

Coke 
oven 

sludge 

Ukrainian coke plants 100000 

РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” 14750 

Donetsk coke plant 12500 

Avdiivka Coke Plant  22000 

– 66.5 m3/h – phenolic wastewater plant desulfurization 
plant and carbon capture; 

– 79.5 m3/h – ammonia water; 

– 3.0 m3/h – drainage water; 

– 15.6 m3/h – protecting the rain water from of chemical 

plants. 

After cleaning waste water is used for wet quenching 

of coke, refilling water return cycle. Table 2 shows the 

characteristics of water before and after cleaning. 

Coke plant РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” has 

separate sewage system: phenol, household, sludge. 

Phenolic waste water is the most contaminated, they are 
formed primarily during the cooling of coke oven gas. 

Coke plant wastewater contains a large amount of 

suspended solids, high BOD, COD, phenols, ammonia and 

other toxic substances. They are causing serious surface 

water pollution problem in area. [6, 13] 
 

Waste management 
Coke production technology involves formation of 

following liquid toxic waste: coke oven sludge, coal tar, 

coal tar pitch, polymers, oils of wastewater biological 

treatment.[5, 12] Only in the last 4-5 years, coke plants in 

Ukraine have organized a partial recycling of generated 

waste in the chemical plants. Prior to this (for decades!) 

these wastes were not used. Plants collected them in 

designated areas - storages. The main wastes of coke plant 

Arcelor Mittal and comparison with other plants can be 

seen in table 3. 

Coke oven sludge formats due to carryover of charge 

and semi-coke particles with coke oven gas from the 
coking chamber to gas collector during loading the coke 

oven. It is used for coking together with the coal charge, 

by a method that allow to utilize this waste as additive to 

the main raw material in amounts that are not lowering 

the quality of the coke. Composition of sludge: 

– Charge and semi-coke particles – 50-55%; 

– Coal tar – 40-45%; 

– Water – 5-10%.  

In 2014 year for the production of dry bulk coke 

G=2902501 tons, the charge in dry weight is needed in 

the amount of: 

Qdc = G · Qcdc = 2902501·1,291 = 3747128 t      (1) 

Qcdc – dry charge consumption per 1 ton of dry coke. 
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When coking this amount of coal charge per year, the 

amount of coke oven sludge is formed: 

Qcsr = Qdc · 0,02 ÷ 1000 = 3747128·0,002 = 749 t   (2) 

Depending of carryover of coke dust and soot the 

amount of coke oven sludge is formed: 

Qcsd = 2902501 · 0,0025 = 7256 t             (3) 

Coke oven sludge is formed during cleaning of tanks 

for transportation of coal tar and crude benzene. Accor-

ding to the results of inspection the average data on the 
accumulation of sediment in tanks for the transportation 

of coal tar 

Total amount of coke oven sludge in by-product 

recovery plant is formed: 

Qcst = 7494 + 7256 = 14750 t                (4) 

After that coke oven sludge is sent to the recycling by 

dosing it in small amount to the charge. 

One important product of coal pyrolysis is coal tar. Coal 

tar can be utilized as raw materials for different industries 

such as medication, synthetic fiber, coating, dyestuff. It is 

also a type of raw materials from which phenols, anthrace-

ne and naphthalene can be extracted for the production of 
cement binders, washing oil, antiseptics, and catalytic 

hydrogenated to produce gasoline, diesel oil, etc.[1, 9] The 

weight percentage of tar fractions is shown in Table 4. 
 

Table 4. Fraction of coal tar 

Group Percentage (%) 

Aliphatics 19,81 

Aromatics 29,41 

Polar 6,82 

Asphaltene 35,22 

Ester 5,94 
 

Amount of utilized coal tar in dry weight, tons: 

Gct = Qp + Qctc                            (5) 

Qp – amount of saturated hydrocarbons that are 

polymerized, t; 

Qctc – amount of coal tar that is condensed in absorbers. 

Qp = 116466 · 103 · 0,000531 · 0,410 = 25355 t,    (6) 

116466 – amount of coke oven gas (in 2014 year), km3, 

0,410 – density of coke oven gas, kg/m
3
, 

0,000531 – weight percentage of polymers (0,0177*0,03), 

that are formed in 1 m3 of coke oven gas. 

Coal tar is utilized in a plant for the production of bin-

ding construction material (TU U 322-00190443-131-98) 

Coke breeze is the fine particles of coke that result from 

the screening of coke after being quenched. Typically, 

these particles will pass through a 0.5 inch or 0.25 inch 

screen opening. Breeze may be reused in the by-product 

ovens for fuel or it may be utilized by integrated iron and 

steel producers as a fuel source in blast furnaces for the 

agglomeration of iron ore. It was indicated that 100 to 200 

pounds of coke breeze are recovered per ton of coal 

charged.[4, 8] The fraction analysis is shown in Table 5. 
 

Table 5. Screen analysis of coke breeze 

Size fraction, mm Percentage,% 

-0,25+0,125 97,54 

-0,125+0,063 2,23 
 

During the coke quenching, handling, and screening 

operation, coke breeze is produced. It is either reused on 

site (e.g., in the sinter plant) or sold off site as a by-

product Solid Waste generated in Coke oven are mainly 

from[3]: 

– Coal dust generated during coal crushing; 

– Coal spillage from conveyer and chute areas.  

Coke production facilities generate solid wastes as 

coke breeze (which averages 1 kg/t of product). 

Approximate amount of coke breeze on the coke plant 
РJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” is about 18000-20000 

tons per year. According to the Technical Regulation of 

the plant this type of wastes are storage in metal tanks. 

Conclusions. There are many co-products and by-

products of the coke production process. The first is coke 

breeze, the fine fractions that result from the crushing of 

coke and the second is “other coke”, the coke that does not 

meet size requirements of steel producers. In addition, the 

by-product coke making process results in other waste 

materials such as coke-oven gas, polymers, tar and coke 

oven sludge. On the coke plant РJSC “ArcelorMittal 

Kryvyi Rih” liquid wastes and by-products (coal tar, 
polymers, waste production of phthalic anhydride, coke 

oven sludge) are fed to the charge on coking through 

chemical utilization plant. Solid wastes are fed into the 

charge through the car dumper and coal preparation plant. 

This scheme of waste utilization not only causes huge 

pollutant emissions in atmosphere but also not very 

profitable, considering presence of valuable materials. Also 

according to technical regulation TU U 322-00190443-011 

coke breeze is stored in tanks and burnt in coke ovens that 

strongly reduce its profit for enterprise taking into account 

calorific value of this waste. Therefore it is important to 
develop new scheme of rational utilization for this type of 

waste considering its chemical and physical parameters. 
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Анотація. Проведено дослідження вмісту важких металів у ґрунтах з господарств, розташованих в різних екологічних зо-
нах. Зокрема, в зонах радіонуклідного навантаження, діяльності підприємств гірничо-видобувної та хімічної промисловості 
та в умовно чистій екологічній зоні. Оскільки, потрапляючи у ґрунт, важкі метали постійно мігрують, переходячи у ту чи 
іншу форму хімічних сполук, включаються у біологічний кругообіг, передаються по ланцюгам живлення. Рослини здатні 
накопичувати велику їх кількість, що в свою чергу приводить до збільшення вмісту в організмі тварин. Тому необхідно сис-
тематично проводити аналіз хімічного складу кормів (особливо при їх заготівлі) і відповідно планувати превентивні профі-
лактичні заходи щодо здоров’я тварин, а звідси і продуктивності та якості і безпечності продукції. 

Ключові слова: тварини, корми, грунт, важкі метали, техногенне навантаження 
 

Вступ. У першій половині 20 століття А.К. Скороходь-

ко у своєму підручнику так писав про ґрунт: «Ґрунт – 

це приймач і поглинач різних рослинних, тваринних і 

господарсько-побутових відходів, резервуар і джерело 
різноманітної мікрофлори і мікрофауни». У ньому від-

буваються складні хімічні і біологічні зміни та перет-

ворення органічних речовин у мінеральні сполуки. 

Зрозуміло, що постійний контакт тварин з ґрунтом, на 

якому відбувається їх життя, який продукує рослинні 

корми, постійна взаємодія з ним неминуче пов’язана із 

безперервним впливом його на тварин, на їх стан здо-

ров’я та продуктивність. Цей вплив має багатогранний 

характер і зумовлюється усією сумою механічних, фі-

зичних, хімічних і біологічних його властивостей. 

Залежність здоров’я, продуктивності тварин від ста-
ну ґрунту і через 50 років залишається на тому ж рівні, 

а от стан ґрунтів, їх «здоров’я» викликає тривогу (хімі-

чний склад, санітарний стан) і причин для цього є бага-

то. Інтенсифікація землеробства за безконтрольного 

застосування засобів хімізації [4], значне технологічне 

навантаження, адже у формі твердих відходів промис-

ловості у довкілля щорічно потрапляє 20-30 млрд. т 

різних речовин, із них 50 % - органічних [2]. Із тверди-

ми відходами на поверхню ґрунтів надходять полютан-

ти природного середовища. В Україні за рік викидаєть-

ся в атмосферу близько 16 млн. т токсичних речовин. 
Найшкідливішими у цих викидах і відходах є важкі 

метали. Як правило, забруднення важкими металами 

носить локальний характер. Найзабрудненіші території 

зустрічаються поблизу промислових центрів, потужних 

виробництв і транспортних магістралей [1]. 

Потрапляючи у ґрунт, важкі метали постійно міг-

рують, переходячи у ту чи іншу форму хімічних спо-

лук. Частина їх піддається гідролізу, може утворюва-

ти важкорозчинні сполуки та закріплюватись у ґрун-

товому середовищі. Більшість сполук важких металів 

акумулюється у підстилці та гумусовому горизонті. Їх 

розподіл по поверхні залежить від характеру та особ-
ливостей джерела забруднення, метеорологічних осо-

бливостей регіону, геохімічних факторів і ландшафту. 

Метали включаються у біологічний кругообіг, пере-

даються по ланцюгам живлення, однією з перших 

ланок якого є тварина. 

Мета. Визначити рівень важких металів у ґрунтах з 

господарств, розташованих в різних екологічних зонах. 

Матеріал і методи. Дослідження ґрунту проводили у 

Львівській та Рівненській областях, в господарствах, 

які розташовані у різних екологічних зонах. СГПП 

«Маяк» Сарненського району Рівненської області, зна-
ходиться під дією радіонуклідного навантаження в ме-

жах 1-15 Кі/км2. ПАФ «Острів» Сокальського району 

Львівської області знаходиться в зоні діяльності під-

приємств гірничо-видобувної промисловості, а саме 

ДП «Львівугілля». ТзОВ ім. Данила Галицького Яво-

рівського району знаходиться в зоні діяльності ДГХП 

«Сірка». Решта господарств ДПДГ «Радехівське» Раде-

хівського району, ТзОВ ім. Л. Українки Дрогобицького 

району, ФГ «Лелик» Жовківського району Львівської 

області вважаються розташованими на «умовно чис-

тій» території. У цих господарствах утримують велику 
рогату худобу молочного напряму продуктивності. 

Проби ґрунту відбирали за загальноприйнятою мето-

дикою, а вміст важких металів визначали на полум’я-

ному атомно-сорбційному спектрофотометрі АА240FS 

фірми Varian при температурі 2600-30000С. 

Результати і їх обговорення. Аналізуючи дані таб-

лиці, треба зазначити, що у ґрунтах всіх господарств, за 

винятком ТзОВ ім. Лесі Українки Дрогобицького райо-

ну вміст Ni перевищував ГДК. Так, найбільше переви-

щення у 3,4 рази відзначали у ґрунтах ТзОВ імені Да-

нила Галицького Яворівського району, а у ПАФ «Ост-
рів» Сокальського району його вміст був у 1,9 рази 

більшим за ГДК. Стосовно ДПДГ «Радехівське» Раде-

хівського району, то вміст цього металу в ґрунті пере-

вищував допустиму концентрацію в 1,34 рази, або на 

1,4 мг/кг сухого ґрунту. У ґрунті ФГ «Лелик» Жовків-

ського району вміст цього металу перевищував допус-

тимі рівні у 1,5 рази або на 2,05 мг/кг сухого ґрунту і 

найменшим він був у ґрунті ТзОВ імені Лесі Українки 

Дрогобицького району 2,99 мг/кг, що на 1,05 мг/кг су-

хого ґрунту менше за ГДК, та у ґрунті СГПП «Маяк» 

Сарненського району Рівненської області – 4,2 мг/кг, 

що лише на 0,2 мг/кг більше за ГДК. 
Вміст Pb не перевищував ГДК лише у ґрунтах 

ТзОВ ім. Л. Українки та ДПДГ «Радехівське», а у ґру-

нті ПАФ «Острів», становив 5,9 мг/кг , що на 0,1 мг/кг 

менше за граничну концентрацію. Тоді, як у ґрунтах 

ТзОВ ім. Данила Галицького вміст цього металу у 

1,28 рази, а у ФГ «Лелик» – 1,21 рази, був вищим за 

ГДК. 
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Таблиця 1.Вміст важких металів у ґрунтах (мг/кг сухого ґрунту, М±m, n=3 ) 

Назва господарства Ni Cu Cd Pb Zn Mn Co 

СГПП «Маяк»  
Сарненського району  

4,20± 
0,60 

2,29± 
0,36 

2,47± 
0,52 

14,02± 
2,07 

11,33± 
0,92 

- - 

ПАФ «Острів»  
Сокальського району 

7,70± 
0,80 

8,80± 
0,50 

0,27± 
0,03 

5,90± 
2,49 

9,28± 
1,84 

65,31± 
6,42 

1,85± 
0,22 

ТзОВ імені Данила Галицького  
Яворівського району 

13,67± 
0,45 

- - 
7,71± 
0,39 

31,42± 
1,74 

239,67 
±11,50 

- 

ДПДГ «Радехівське»  
Радехівського району 

5,40± 
0,14 

2,40± 
0,10 

0,46± 
0,01 

3,03± 
0,10 

1,16± 
0,009 

11,86± 
0,07 

2,40± 
0,10 

ТзОВ імені Лесі Українки  
Дрогобицького району 

2,95± 
0,04 

1,38± 
0,07 

1,58± 
0,29 

3,27± 
0,80 

7,50± 
1,27 

- - 

ФГ «Лелик»  
Жовківського району 

6,05± 
0,08 

- - 
7,25± 
0,29 

23,80± 
1,75 

245,42 
±26,43 

- 

ГДК 4,0 3,0 0,7 6,0 23,0 60,0 5,0 

 

У ґрунті СГПП «Маяк» Сарненського району Рівнен-

ської області вміст Cd у 3,52 рази перевищував грани-

чну межу, а у ТзОВ імені Лесі Українки – у 2,25 рази. 

Відповідно у ПАФ «Острів» та ДПДГ «Радехівське» 

цей показник був у 2,6 та 1,5 рази меншим за ГДК. 

Перевищення вмісту Zn фіксували лише у ґрунтах 
ТзОВ імені Данила Галицького та ФГ «Лелик» у 1,36 

та 1,03 рази. В ґрунтах інших господарств, де прово-

дили дослідження його вміст був від 2 – до 19,8 рази 

був меншим за ГДК. 

Перевищення гранично допустимих концентрацій 

за Co в ґрунтах дослідних господарств не встановле-

но. А за вмістом Cu лише у ПАФ «Острів» у 2,9 рази. 

Перевищення вмісту Mn у 5,49 та 4,0 рази встано-

вили у ґрунтах наступних господарств ТзОВ імені 

Данила Галицького та ФГ «Лелик» відповідно. У 

ПАФ «Острів» перевищення ГДК становило лише 
5,31 мг/кг сухого ґрунту, а у ДПДГ «Радехівське» по-

казник становив 11,86 мг/кг, що у 5 разів менше за 

допустиму концентрацію. 

Необхідно наголосити, що кормова база для тварин 

зазначених господарств формується на землях, які 

можна віднести до штучних біогеохімічних зон з пе-

ревищенням вищенаведених елементів. Загальновідо-

мо, що рослини здатні накопичувати велику кількість, 

зокрема, нікелю, що в свою чергу приводить до збі-

льшення його вмісту в організмі тварин, а звідси ймо-

вірність ураження роговиці очей, порушення білково-
го, вуглеводного обміну, кровотворення, зміни актив-

ності ряду ферментів. Надлишок Cu в ґрунтах викли-

кає захворювання рослин, а в раціоні – гостре хроніч-

не отруєння тварин. Cu накопичується насамперед у 

печінці, викликаючи порушення її функції. Нажаль, 

досить розповсюджена ситуація це надлишок Pb у 

ґрунтах. При попаданні в організм тварини він пові-

льно всмоктується та надовго затримується в організ-
мі (печінка, нирки, селезінка та ін.) [3]. Відповідно 

надлишок Mn в організмі часто призводить до ура-

ження центральної нервової системи та печінки, до 

гіпофункції щитоподібної залози, до того ж слід вра-

хувати, що західний регіон характеризується йодною 

нестачею, а кислі ґрунти містять більше Mn, ніж ней-

тральні та слаболужні. 

Висновки. Отже, аналізуючи отримані результати 

досліджень, необхідно зазначити, що у СГПП «Маяк» 

Сарненського району Рівненської області (1-15 

Кі/км2) зафіксовано перевищення ГДК за Ni, Cd, Pb. У 
ґрунтах ПАФ «Острів» (ДП Львіввугілля) за Ni, Cu, 

Pb та Mn, ТзОВ імені Данила Галицького (ДГХП «Сі-

рка») за Ni, Pb, Zn та Mn. У ґрунтах ФГ «Лелик» Жов-

ківського району (умовно чиста екологічна зона) пе-

ревищення встановлено за Ni, Pb, Zn і Mn. 

Лише ґрунти ДПДГ «Радехівське» та ТзОВ імені 

Лесі Українки мали перевищення ГДК тільки за Ni та 

Cd відповідно. Тому, на нашу думку, необхідно сис-

тематично проводити аналіз хімічного складу кормів 

(особливо при їх заготівлі) і відповідно планувати 

превентивні профілактичні заходи щодо здоров’я тва-
рин, а звідси і продуктивності та якості і безпечності 

продукції. 
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Hygienic assessment of soil individual farms Lviv and Rivne regions the contents of heavy metals 

O. Kozenko, H. Sus, N. Magrelo, U. Vus 
Abstract. A study of heavy metals in soils from farms located in different ecological zones. In particular, in the areas of radioactive 

burden of enterprises mining and chemical industries and in relatively pure ecological zone. Since entering into soil, heavy metals are 
constantly migrating, moving to some form of chemical compounds included in the biological cycle, transmitted by food chain. 
Plants can accumulate a large number of them, which in turn leads to increased content in animals. It is therefore necessary to sys-
tematically analyze the chemical composition of food (especially in the blanks) and according to plan preventive measures preventive 
animal health and hence productivity and quality and product safety. 

Keywords: animals, feed, soil, heavy metals and human impacts 

68

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015 www.seanewdim.com



GEOGRAPHY 

 

 

Місця пейзажного розкриття в ландшафті 

Т.Г. Купач*, Д.В. Купач 
 

Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
*Corresponding author. E-mail: tan_kup@ukr.net 

 

Paper received 19.05.15; Revised 25.05.15; Accepted for publication 29.07.15. 
 

Анотація. В статті пропонується до розгляду аналіз зв’язків між просторовими, морфометричними і якісними показниками 
ландшафтів та естетичними якостями останніх. Розглядається пейзажне різноманіття як властивість ландшафтів, що визна-
чається ознакою їхніх естетичних якостей, що уможливлює здійснення естетичної оцінки середовища максимально набли-
женими до об’єктивності. Пропонується авторська методика виявлення точок пейзажного розкриття використовуючи ін-
струментальний та аналітичний апарат існуючих ГІС. Розкрито та описано структуру пейзажів на прикладах найбільш вира-
зних тестових ділянок.  

Ключові слова: естетичні якості ландшафтів, естетична привабливість ландшафтів, пейзажне різноманіття, місця 
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Введення. Останнім часом в Україні відбувається ін-

тенсивний розвиток робіт планувального характеру та 

робіт по благоустрою рекреаційних територій, які ба-

зуються на детальному аналізі ландшафтів в аспектах 

сприятливості умов здійснення рекреаційної діяльнос-

ті: психофізіологічна комфортність, естетичність, ланд-
шафтна привабливість середовища. В ході планування 

рекреаційних територій та зон відпочинку важливого 

значення набувають оціночні роботи, в тому числі та-

ких коли оцінюються краса, гармонія та решта естети-

чних якостей ландшафтів. Оцінка проводиться в бага-

тьох випадках за різноманітними характеристиками 

середовища, а саме наявністю атракторів, розкриття 

оглядів, аспектність, натуральність та інше.  

Короткий огляд публікацій за темою досліджен-

ня. Теоретичні та методичні питання естетичної оцін-

ки ландшафтів та планування рекреаційних територій 

досить широко представлені в публікаціях Ведені-
на Ю.О., Філіпповича Л.С. [1, 6], Стаускаса В.П. [5], 

Ерінгіса К.І., Будрюнаса А.Р. [3], Преображенсько-

го В.С. [6], Гродзинського М.Д. [4], Ніколаєва В.О. [2] 

та ряду інших авторів. 

Привабливість та естетична цінність ландшафтів зде-

більшого залежатиме від ряду естетичних якостей ос-

танніх: аспектність, багатоплановість, далекоглядність 

обрію та наявність перспективи, оглядовість (наявність 

панорамного огляду) та насиченість місцями розкриття 

пейзажів, пейзажне різноманіття та інших. Вище наве-

дені якості, в багатьох випадках, співвідносяться із ге-
олого-геоморфологічними параметрами місцевостей, 

специфікою рослинного покриву, особливостями гідро-

логічної мережі, наявністю рукотворних елементів се-

редовища тощо. Метою дослідження є встановлення 

зв’язків між номінальними параметрами ландшафтів та 

їхньою естетичною привабливістю, пошук підходів до 

виявлення оціночних показників естетичної привабли-

вості максимально наближаючим оцінку до об’єктив-

ності, а також методичних прийомів виявлення та ана-

лізу номінальних елементів привабливості ландшафтів 

використовуючи стандартні інструменти ГІС. 

Матеріали та методи. Виходячи з аналізу результа-
тів попередніх досліджень можна зробити висновок 

про те, що традиційними методами оцінювання естети-

чної привабливості ландшафтів залишаються наступні: 

експертна оцінка та анкетування [2, 4], структурно-

інформаційна оцінка [2, 6], методи виділення та карту-

вання пейзажних маршрутів [1, 6], оцінка та картуван-

ня пейзажного різноманіття [1] тощо. Зауважимо, що 

більшість методів які використовуються для оцінки 

естетичної привабливості мають високий ступінь су-
б’єктивності. Запропоноване дослідження ставить на 

меті застосування методичних прийомів ГІС-аналізу як 

складової комплексного аналізу естетичної привабли-

вості міських ландшафтів. Інструментальний та аналі-

тичний апарат ГІС цілковито задовольняє поставленим 

вимогам по отриманню об’єктивних результатів. Задля 

збільшення об’єктивності отриманих результатів в до-

слідженні припускається, що відбір точок пейзажного 

розкриття не будуть здійснюватися дослідниками за-

здалегідь за власним досвідом у процесі натурних спо-

стережень, а буде здійснено у процесі проведення геоі-

нформаційного аналізу. 
Результати та обговорення. Оцінка пейзажного рі-

зноманіття ландшафтів як показника естетичної при-

вабливості може здійснюватися взявши за основу но-

мінальні параметри, які обумовлюють фізіономічні та 

композиційні риси ландшафтів.  

Рельєф виступає важливим фактором формування 

ландшафту, впливаючи та визначаючи просторову ди-

ференціацію всіх його компонентів, зокрема, пейзаж-

ність. Від рельєфу залежатиме розподіл й конфігурація 

гідрографічної мережі, строкатість ґрунтово-рослинно-

го покриву, розміщення рукотворних об’єктів. Прямо 
впливаючи на мікрокліматичні характеристики терито-

рії, рельєф зумовлює мінливість фізіономічних та ком-

позиційних властивостей ландшафтів – аспектність, 

контрастність, барвистість та ін. Впливаючи на різно-

маніття місцеположень (чергування та повторення фа-

цій, простих урочищ) рельєф визначає морфологічну 

структуру ландшафту і прямо відбивається в його пей-

зажній структурі – сполучення одноманітних та прос-

тих урочищ і утворює не повторні пейзажі. 

Такий номінальний показник як вертикальне розч-

ленування характеризує можливе перевищення точок 

пейзажного розкриття над оточуючим ландшафтом і 
обумовлює наявність або відсутність пейзажних па-

норам, середніх та далеких перспектив і також визна-

чає різноманіття деяких пейзажів. Крім цього місце-
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положення точок (відносно рельєфу) впливає на 

сприйняття складності композиційної будови пейза-

жів, що відкриваються з пейзажних підступів. Типіза-

ція пейзажів за композиційною будовою дозволяє 

виокремити наступні композиції за глибиною перспе-

ктиви: фронтальні (без глибинної перспективи), 

об’ємні (із декількома структурними планами – сере-

дня перспектива), глибинно-просторові (із далекою 

перспективою) [2]. 
Зауважимо, що пейзажне різноманіття ландшафтів є 

чи не єдиною ознакою його естетичних якостей, що 

певним чином робить естетичні оцінки середовища 

максимально наближеними до об’єктивності. На думку 

Веденіна Ю.О. [1] пейзажне різноманіття (ПР) склада-

ється з об’єктивно уможливлених вражень від внутрі-

шньої структури ландшафтів – внутрішнього пейзаж-

ного різноманіття та зовнішніх зв’язків із іншими 

ландшафтами – зовнішнього пейзажного різноманіття. 

Кількісними показниками ПР обираються такі які ви-

значають фізіономічні та композиційні риси пейзажів: 

горизонтальне розчленування рельєфу, вертикальне 

розчленування рельєфу, величини переважаючих по-

хилів, глибина перспективи, ширина долин та ін.  

Підвищення естетичності ландшафтів часто залежа-

тиме від наявності місць пейзажного розкриття, або 

точок пейзажних підступів, які, за класифікацією Ерін-
гіса К.І., Будрюнаса А.Р. [3] розрізняються за кутом 

пейзажного огляду. Так, для віст (кут огляду < 30) та 

секторного огляду (кут огляду 30–115) є притаман-
ним розкриття наявних пейзажних куліс, що посилю-

ють домінанти. Це, так звані, підступи ближньої та се-

редньої перспективи [2] такі точки здебільшого розк-

ривають внутрішнє пейзажне різноманіття ландшафтів. 

 

 
Рис. 1. Місця пейзажного розкриття в ландшафтах міста Києва 
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Для панорамних (120-240) та циркорамних (>240) 
оглядових точок характерним є розкриття далекогля-

дної із далекою перспективою місцевості, що найчас-

тіше формується з черги пейзажів, що міняють один 

одного – точки далекої перспективи, що розкривають 

зовнішнє пейзажне різноманіття ландшафтів. 

Як методичну основу для геоінформаційного аналі-

зу було використано цифрову модель рельєфу (DEM) 

території міста Києва. DEM побудована по ізолініям 

рельєфу топографічної карти масштабу 1 до 10 000 і 

використовувалася для розробки ландшафтної карти 
міста Києва. Розмір пікселя 10 х 10 метрів. Для пошу-

ку та виділення місць пейзажного розкриття, для те-

риторії міста, було побудовано систему рівновіддале-

них на відстань 50 метрів точок. Кожна точка вважа-

ється потенційним місцем пейзажного розкриття – 

таким чином було оброблено 160 тисяч точок. 

Наступним завданням аналізу було визначення но-

мінальних параметрів ландшафтів, що потрапляють в 

зони видимості кожної точки і, власне, відбір точок з 

самими оптимальними характеристиками. Оскільки 

стандартний набір інструментів ArcGIS дозволяє про-
вести ряд картометричних операцій до номінальних 

параметрів віднесено: просторові – глибина перспек-

тиви, кут огляду; морфометричні характеристики – 

горизонтальне та вертикальне розчленування поверх-

ні; якісні характеристики – кількість ландшафтних 

виділів у зоні видимості кожної точки. 

При подальшому дослідженні було здійснено про-

цедуру відсіювання точок за встановленими номіналь-

ними параметрами. Автоматичні обрахункові операції 

відсіювання були об’єднані в одну процедуру скриптом 

на Python яка запускалася у циклі для всього масиву 
відібраних точок.  

Результатом автоматичного виявлення та диференціа-

ції точок пейзажного розкриття також опинилися 

практично і всі місця, які традиційно вважаються ат-

рактивними і, навіть іміджовими для міста Києва, са-

ме за рахунок широкого кола огляду, глибини перспе-

ктиви та пейзажного різноманіття. 

Варто відмітити, що в даному дослідженні при про-

веденні процедури відбору та відсіювання не врахову-

валися висотні рівні архітектурної забудови, висота і  
характер рослинного покриву. 

На рис. 1 продемонстровано наявність місць (точок) 

пейзажного розкриття ландшафтів міста Києва із різ-

ною глибиною оглядової перспективи. 

Як видно з рисунка найбільшою кількістю місць що 

розкривають огляд на атрактивні об’ємні та глибинно-

просторові пейзажні композиції характеризуються 

ландшафти підвищених акумулятивно-денудаційних 

лесових рівнин міста (тестова ділянка А).  

Обмежена кількість точок розкриття ландшафтів 

алювіальної рівнини в межах лівого берега Дніпра (те-

стова ділянка Б) зумовлюється саме незначними амплі-
тудами рельєфу території, і, як видно, більшість точок 

із об’ємними або глибинно-просторовими пейзажними 

композиціями приурочені до бровки першої тераси 

Дніпра та межі «вода-суходіл» в прирусловій частині. 

Зауважимо, що найбільшим пейзажним різноманіт-

тям вирізняються ландшафти підвищених акумулятив-

но-денудаційних лесових рівнин високого корінного 

берега Дніпра. Ландшафти, що представлені в межах 

цієї ділянки містять значну кількість точок пейзажного 

розкриття які приурочені до вододільних частин та 

бровок схилів вододілів. Точки огляду в межах ділян-
ки А розкриваються пейзажами з різною глибиною 

перспективи: від декількох десятків метрів до декіль-

кох кілометрів.  
 

 
Рис 2. Демонстраційні приклади пейзажного розкриття з точок в межах тестових ділянок – за глибиною перспективи:  

ділянка А – середмістя Києва: паркова зона корінного берега Дніпра; ділянка Б – паркова зона долини річки Дніпра (вклю-
чаючи русло, заплавну частину долини та нижню терасу) в межах міста.  
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Пейзажі, що відкриваються з цих точок характеризу-
ються складною сюжетною будовою та мають, в ряді 
випадків, декілька планів. Середні плани пейзажних 
композицій формуються заплавними ландшафтами 
долини Дніпра. 

Особливу красу надають строкатість, контрастність 
ландшафтів річкової долини, різноманіття рослинних 
формацій, забудови житлових масивів міста, що утво-
рюють ярусність та колористичну розмаїтість. Далеко-
глядні плани в глибинно-просторових пейзажних ком-
позиціях з цих підступів складаються ландшафтами 
дніпрових терас: чергуванням, повторенням житлової 
забудови та лісів, які тануть за обрієм. 

Високоатрактивними є також близькі плани, що ві-
дкриваються з бровок вододілів та привододільних 
схилів – мальовничість топографії річкового русла із 
перекинутими мостами, в якості пейзажних домінант, 
підкреслені ажурністю заплавних флористичних 
угруповувань. 

Пейзажні підступи тестової ділянки А із ближньою 
перспективою, до декількох метрів у фронтальних 
пейзажних композиціях, також вирізняються підви-
щеною атрактивністю. Важливу естетичну функцію у 
фронтальних просторових композиціях київських 
присхилових ландшафтів (садово-паркових комплек-
сів) відіграють не лише рукотворні об’єкти, які є до-
мінантами в композиціях (альтанки, малі та великі 
архітектурні форми, доріжки тощо) але і ажурні рос-
линні (різного флористичного складу) куліси та атра-
ктори, що підкреслюють естетику пейзажних картин. 

Точки пейзажного розкриття ландшафтів заплавної 
рівнини Дніпра на ділянці Б характеризуються в своїй 
більшості середньоперспективними об’ємними пейза-
жами – до декількох сотень метрів із одно- та двопла-
новими просторовими композиціями. 

Зауважимо, що рельєф тестової ділянки в заплавній 
частині річки Дніпро не є розчленованим, не є вираз-
ним за формами рельєфу, а споглядання, здебільшого, 
відбувається з нижніх елементів рельєфу, найчастіше 

з зони контакту «вода-суходіл», але чергування відк-
ритих водних просторів з суходільними ділянками, 
саме контрастність супераквальних та субаквальних 
ландшафтів на межі «вода-суходіл», додає естетичної 
привабливості пейзажам. 

Пейзажне різноманіття, в межах тестової ділянки Б, 
формується, як правило, за рахунок мікрорельєфу за-
плави та першої надзаплавної тераси, а також специфі-
чного складу рослинності заплави, що, попри обмеже-
ність перспективи, в деяких випадках, створюють та 
підкреслюють багатоплановість пейзажних сюжетів. 
Особливою рисою естетичності пейзажів цієї ділянки є 
наявність в якості домінанти в сюжетах, що сприйма-
ються з майже всіх підступів цієї ділянки, схилів ко-
рінного берега Дніпра.  

Окремого аналізу, як фактора естетичності ланд-
шафтів міста, потребує оцінка архітектурної складо-
вої зазначених ділянок. Зауважимо, що рукотворні 
об’єкти в ландшафтах можуть як підвищувати так і 
знижувати їх естетичність. В більшості розкритих 
оглядів в межах визначених ландшафтів обох ділянок 
антропогенна складова додає виразності та атрактив-
ності пейзажним сюжетам. 

Висновки. Важливо розуміти, що запропонована 
методика виявлення місць пейзажного розкриття є 
частковим елементом оцінювання естетичної приваб-
ливості ландшафтів за пейзажним різноманіттям і, в 
свою чергу, є лише компонентом в комплексній оцін-
ці ландшафтів при плануванні зон рекреації та туриз-
му. Формування образу рекреаційного ландшафту, в 
планувальних роботах, розуміється як супідрядність 
всіх ландшафтоформуючих заходів щодо отримання 
атрактивного образу, такого який сприйматиметься, 
на основі візуальних одиниць – індивідуальних ланд-
шафтів, як єдине композиційне ціле. Формування об-
разу атрактивного ландшафту починається саме з ви-
ділення таких середовищ за виразністю, емоційним 
впливом на рекреанта та індивідуальності серед бага-
тьох. 
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The point of disclosure in landscapes 

T. Kupach, D. Kupach 
Abstract. The article proposes to consider the analysis of the connection between spatial, morphometric and qualitative indicators of 

landscape and aesthetic qualities of the latter. Discusses landscape diversity as a property of the landscape that is determined by the sign 
of their aesthetic qualities, which makes it possible to realize an aesthetic environment assessment as close to objectivity.  It presents the 
method of identification of the points disclosure using instrumental and analytical apparatus available GIS. Disclosed and described the 
structure of the structure of the composition on the most expressive examples of test plots. 

Keywords: the aesthetic quality of landscapes, the aesthetic attractiveness of the landscape, landscape variety, the point of disclosure 
in landscapes, the structure of the landscape compositions 
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Abstract :The design of a miniature park featuring buildings that are the hallmarks of Zakopane was developed as means of com-
plementing the already existing museum class protection of the built environment of the region and its educational character during 
the stocktaking practical course, a part of the third year of study at the Cracow University of Technology, in 2010 for the Skansen 
National Foundation. 
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1.Tatra Mountains, the Czerwone Wierchy, phot. by Ewa Janina 
Sadowska 
 

Introduction 
The author is a graduate of etnohgraphic studies at the Fac-
ulty of History and Philosophy of the Jagiellonian Univer-
sity in Cracow and of the Postgraduate Historical Architec-
tural and Urban Monuments Preservation Studies at the 
Faculty of Architecture of the Cracow University of Tech-
nology, where she had defended the diploma thesis dedi-
cated to open air museums and afterwards was the supervi-
sor of Master's theses dealing with the same topic [1]. The 
author holds the title of Ph.D. in the field of the history of 
architecture and historical monuments conserva-tion. She is 
also the caretaker of the Student's Timber Architecture Sci-
ence Club and of the annual student's stocktaking practical 
courses. The author is active in the field of research regard-
ing open air museum designs developed by interdiscipli-
nary design teams [2]. She often wrote on the topic of the 
preservation of timber structures and of the buildings re-
flecting the identity of ethnic minorities[3]. 

 

Protection of the vernacular building style  
of the Podhale region 
During the Jubilee edition of the National General Exposi-
tion in Lviv in 1894, the idea of the open museum, a novel-
ty at the time, was implemented by relocating original 
country huts to the Striyskiy Park. The list of buildings 
included the hut of Jędrzej Krzeptowski from the Podhale 
region, one from Niwiska near Kolbuszowa, a hutsul corral 
of the Skriblak brothers from the area of Kosovo, a hut of 
traditional wooden toy makers from Jaworów and a wood-
en roadside cross, the so-called Suffering of the Lord. In 
1927, in the Las Wolski of Cracow, due to the initiative of 

the historical monuments conservator general of the Voi-
vodship, Tadeusz Szydłowski, the director of the Museum 
of Ethnography Tadeusz Seweryn and the architect Fran-
ciszek Mączyński, construction began of an open air muse-
um, featuring exhibits from all over the country. The con-
struction was continued after World War II in a different 
manner – as the implementation of the concept of a region-
al ethnographic park or a preserve. However, it has not 
been completed to this day. In 1966 the Museums and His-
torical Monuments Preservation Autho-rity founded the 
Timber Architecture And Ethnographic Parks Advisory 
Board, in addition to developing a design of a network of 
open air museums throughout Poland. In the case of the 
territory that is of interest to us, such a museum was to take 
on a spatial, distributed form, with elements of an eco-
museum. [4] 

 
Work of the principal conservator of historical  
monuments of Cracow Voivodship,  
PhD. Hanna Pieńkowska [5]. 
Dr. Hanna Pieńkowska graduated from the Jagiellonian 
University in Cracow with a degree in arts history. During 
the years 1951-1975 she held the post of historical monu-
ments conservator general of the Voivodship at the Cra-
cow city hall. One of her most important goals was the 
presservation of timber architecture, including the organi-
zation of and constructing open air museums as a true 
form of preserving the values of folk culture. Due to her 
actions, the Chochołów village complex and the Koście-
liska street in Zakopane gained protected status, as well as 
the historical shepherd huts located in the meadows of the 
Tatra Mountaints. She also initiated research and conser-
vation work on the gothic timber church in Dębno Po-
dhalańskie (listed on the UNESCO World Heritage list 

since the year 2000). Hanna Pieńkowska saw the con-
nection between the preservation of historical sites with 
that of the natural environment. She thought that "a con-
servator should possess a clear and conscious goal, her 
goal should lead to the protection of the cultural heritage 
of her country, to preserve its historical continuity and 
national independence, so that the beauty of the Polish 
landscape and its individual cultural content can be pre-
served and passed on to future generations. The conserva-
tor should keep in mind that, contrary to many other voca-
tions, her work is aimed at the far future and not only at 
the goals and effects at hand" [6]. The updating of the 
records of the historical monuments registry was im-
portant to her. In her educational efforts, she highlighted 
the feeling of identifying oneself with a place, with one's 
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region and its community. During her term as historical 
monuments conservator general of the Voivodship, vari-
ous historical monuments dated to the XIX and XX centu-
ries were introduced into the registry, including technical 
artifacts and recreational architecture. She especially 
praised the role of grassroots social initiatives. 
 

The Tirol and Swiss (Alpine) style 
The neo-vernacular architecture inspired by the folk styles 
of the region of the Alps, which, as time went by, became 
more and more detached from its original inspiration, 
becoming a paraphrasing of sorts, cosmopolitan and ec-
lectic, was widely implemented in the mountain recrea-
tional centers of Europe, including the formerly Hungari-
an (now Slovakian) part of the border, later on to be in-
troduced to Zakopane itself when it became a health re-
sort in 1886. One of the examples of this style is, among 
others, the Maryja (Poraj) , which was designed by the 
founder of the Zakopane Carpentry School, the Hungarian 
Fryderyk Kallay in 1887, as well as its epigon, the Bag-
atela house , built 10 years later in the Bavarian style [7]. 
 

 
2. Zakopane, Willa Pod Jedlami, front fasade and details 
drawing by Mateusz Pasławski 
 

 
3. Spinning-wheel made in the Zakopane style, phot. by Ewa 
Janina Sadowska 

 
4. Zakopane, Plac Niepodległości 6, Musical School, Zakopane, 
front facade, measurement done by the Timber Architecture 
Science Club under the supervision of PhD Ewa Janina Sa-
dowska, 2010 
 

The Zakopane style 
Zakopane is the capital of the Podhale region, laying at the 
foot of the Tatra Mountain chain's northern side. During the 
XIX century it was a part of Galicia, a province of Austro-
Hungary. The Zakopane style can be connected to the last 
decade of the XIX century, emerging as the discovery of 
the folk traditions of the region by intellectuals who trav-
eled there from others parts of the country, often from a 
different partition (the Russian partition) of then-divided 
Poland and using it as the basis of an original, domestic 
style of architecture and decoration [8]. Its discovery was 
not an isolated event - the Hutsulshchina came to the fore 
during the long mountain hikes, ski trips or searching for 
landscapes to paint. At the Charnohorski branch of the Ta-
tra Mountains Society, a Hutsul Exhibition was hosted, 
whilst during the National Exhibition of 1877, held in Lviv, 
the handiwork of the Hutsuls and Rusyns was presented. In 
1900, at the World Exhibition in Paris, Edgar Kovacs, a 
teacher at the Zakopane Carpen-try School, who became a 
professor at the Lviv University of Technology, replacing 
the professor Julian Zacharie-wicz at the Institute of Archi-
tecture, introduced his Galician Pavilion, designed in the 
Zakopane style with decorations characteristic of the 
Hutsulshchina.[9] 

In Hungary, in the garden-city of Wekerle, a district of 
Budapest, the brick buildings were decorated with pat-
terns derived from the native buildings of Transylvania 
(by architect Karoly Kos). In Latvia, in the capital of Ri-
ga, in its north-eastern quarter, Mezaparks (earlier called 
Kaiserwald), a garden-city preserved to this day, which 
around 1900 was inhabited mostly by Baltic Ger-mans, 
was filled with villas that prominently featured tim-ber 
framing with beautiful proportions and sublime decora-
tions that stemmed from folk architecture and the Hei-
matstil – the Homeland Style (by architects Heinrich Pi-
rang, August Witte and Fredrich Schuffer). 

The term "Zakopane style" was first used to describe the 
furniture made for Róża Krasińska-Raczyńska neè Po-
tocka at the Zakopane Carpentry School. Tytus Chałubiń-
ski, a professor of medicine and an employee of the Gene-
ral School in Warsaw came to the Podhale region in 1873 
to combat a cholera outbreak, only to stay there and beco-
me one of the founding members of the Tatra Mountains 
Society, which cooperated in its research with the Polish 
Academy of Learning in Cracow.  
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5. Architectural details of said building, measurement done by 
the Timber Architecture Science Club under the supervision of 
Ph D. Ewa Janina Sadowska, 2010 

 

 

5a. Students during 
measurement, phot. by 

Ewa Janina Sadowska 
 

 
5b. Martagon lily (lilium martagon L) which was the inspiration 
for the decorative motif, phot. by Ewa Janina Sadowska 

In 1876, thanks to the efforts of the Society, the Carpentry 
School was founded, where students would train in the folk 
techniques of decoration under the local craftsman Maciej 
Marduła. The sta-te soon took over the school, turning it 
into a vocational school (Fachschule) with a standardized 
educational program that was introduced all over the em-
pire, which focused on the propagation of styles and motifs 
inspired by Tirolian, Bavarian, Podhale and Hutsul folk art. 

In 1897, the Committee on the History of Arts started to 
publish its proceedings, with the research section contain-
ing photographs, drawings and descriptions of timber archi-
tecture, especially church architecture. These materials 
were gathered in order to produce a cohesive account of the 
history of Polish art. Around 1900, the Architekt magazine 
was founded, with its articles containing calls for the doc-
umentation of local folk architecture by drawing, measur-
ing, photographing and writing accounts of the characteris-
tic regional types of architecture and the evolution of their 
construction. 

Władysław Matlakowski, a doctor from Warsaw, per-

haps due to being inspired by the ethnographer Bronisław 

Dembowski and his wife Maria, after having arrived in 

Zakopane in 1884, became fascinated with the region and, 

spurred on by a romantic and idealistic fervor, started to 

document the architectural details and the furnishing of the 

Podhale huts as elements of a national style, with the final 
aim being the creation of a catalog of motifs.[10] 

Stanisław Witkiewicz, of the coat of arms of Nieczuja, 

who hailed from Samogitia and spent his childhood and 

early youth while in exile in Tomsk in Siberia, accompa-

nying his parents and elder siblings, which were convict-

ed for participation in the January Uprising, a painter, 

illustrator, arts critic and graduate of the Fine Arts Acad-

emies of Saint Petersburg and Munich, along with the 

architect Mikołaj Tołwiński and a party of local carpen-

ters, created the Zakopane style as a counter to the widely 

used Alpine style of the recreational resorts. It was a 
Polish, national, an "own" style (in a more political than 

artistic sense), which stemmed from the so-called "living 

fossil" - local timber architecture, with much more ex-

panded decoration based on local motifs.[11] 

The first implementation of this style was the still eclec-

tic villa "Koliba", designed for the Ukrainian landowner 

Zygmunt Gnatkowski. The villa "Pod Jedlami", built in 

1896 for the economy professor of the Agricultural Acad-

emy in Dublany, the chairman of the board of the Parcella-

tion and Melioration Banks in Lviv, Jan Gwalbert Paw-

likowski, who was the founder of the Wierchy magazine in 

1923, where he wrote about the merits of the Zakopane 
style. Mr Pawlikowski was also a precursor of environmen-

talist actions and the propagator of the development of Za-

kopane in the direction of a garden-city. In 1893 the 

Skoczyska hotel was built in accordance with the design of 

architect Tadeusz Stryjeński and Zygmunt Dobrowolski, a 

teacher at the Zakopane Carpentry School. The same au-

thors also designed the Spa Building of doctor Andrzej 

Chramiec (also known as the House Under The Mother of 

God) in 1897. The Sanatorium of doctor Marian Hawranek 

Rialto (built during the years 1897-1898) near Chałubiński-

ego street, designed by Stanisław Witkiewicz, was an adap-
tation of a preexisting building. In 1908, founded by the 

family of Witold Uznański – a landowner with property in 

Szaflary, Stanisław Witkiewicz designed the chapel of the 

Holiest Heart of Lord Jesus in Jaszczurówka.  
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6. Zakopane, the Tatra Mountains Center of Culture and Sports, 
Grunwaldzka street 3, front façade, measurement done by the 
Timber Architecture Science Club under the supervision of PhD 
Ewa Janina Sadowska, 2010 
 

 
6a. Architectural details of the aforementioned building 

 

 

6b. Students during 
measurement phot. 
by Ewa Janina Sa-
dowska 

 

 
6c. Bleeding heart flower (Lamprocapnos spectabilis) 

which was the inspiration for the decorative motif, phot. 
by Ewa Janina Sadowska 

 

The buildings of the Zakopane style were built on tall 

bases made of local stone and timber log walls with spar-

row-tail fastenings. They caught the eye with their tall 

Dutch gabled roofs, further highlighted by a small hori-

zontal roof along the gable. The gable was usually deco-

rated with the motif of the rising sun, accented with a 

vertical pazdur, topped with lilies or a bodkin. The roof 

was covered with narrow wooden shingles. The Zakopane 

style buildings differed from the typical highlander huts in 
size – they were bigger and taller, often with multiple sto-

ries, with a much more complicated floor plan. The heating 

system always featured a chimney, while the huts often 

only had an opening in the roof. The functional program 

was also far more elaborate, often featuring indoor toilets – 

in contrast to the typical outdoor ones. They often had ter-

races and balconies. 

The Zakopane style was perceived as a lordly style by 

the locals, nevertheless they took inspiration from it when 

building their own homes. The ethnographer Józef Bur-

szta identified the Zakopane style as a link to the folklore, 

which was still popular up to the 1970's, having spawned 
the now common triple story brick house (the third story 

was entirely within the body of the roof, bypassing the 

building code). 

The idea and implementation of a "spatial museum" is 

conducted with the means of preserving the Zakopane style 

buildings in Zakopane. Their function is often the same as 

the original or modified to that of a style museum, a bio-

graphic museum with exhibits on the region's important 

people or on the general built environment of the villages 

of Kościelisko, Witów and Chochołów, with the latter put 

under conservation in its entirety in situ, as well through 
the preservation of the still used shepherds shelters in the 

meadows of the highlands[12]. 

 

Students’ design of the Building Miniature Park of 

Zakopane, its characteristics and the possibilities of its 

implementation 

In accordance with the Cultural Monuments and Museums 

Act of 15.02.1962, and The Spread of Culture and The 

Laws and Duties of Employees of Cultural Institutions of 

26.04.1984, „An open air museum is an educational facility 

that is organized on a scientific basis and, by intention, 

composed of historically significant and typical buildings  
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7. Design of the miniature park of the buildings of Zakopane, Timber Architecture Science Club,  

scientific supervisor: Ph.D Ewa Janina Sadowska, 2010 
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7a. A showcase of the proportions of each building in relation to 
the spectators and the surroundings – the chapel of the 
Korniłowicz family in Bystre, drawing by Natalia Kosturkie-
wicz 
 

 
7b. Tatra style shelters, drawing by Dorota Suchecka 
 

and architectural structures and other items associated with 

traditional vernacular, folk, working class or courtly culture 
or of technical and industrial machinery. An open air mu-

seum is founded by the relocation of said items and struc-

tures to a specific area or leaving them in place and per-

forming conservation. An open air museum, through its 

exhibitions, is meant to recreate historical living and work-

ing conditions, as well as cultural and social shifts.”[13].  

The design was developed free of charge on the order of 

the Skansen National Foundation in Zakopane, during prac-

tical stocktaking and measurement classes after the third 

year of study at the Faculty of Architecture. It is important 

to note that the participants were all members of the Tim-
ber Architecture Science Club. During ten days of work, 

the students took full measurements of the outside of two 

Zakopane style buildings located at the site of the planned 

open air museum – the villa Jutrzenka, which houses the 

Zakopane Center of Culture and Sport (located on Grun-

waldzka sreet 3) and the former Musical School (located on 

Plac Niepodległości 6). The tasks that followed were extra-

curricular in relation to the practical classes. Namely: the 

development of sketched measurement documentation, 

which were planned to be included in each sector, the de-

velopment of a photographic documentation of the area, the 

production of a design of a gateway into the miniatures 
park, inspired by the gate to the manor of the Stecki family 

in Łańcuchów in the area around Lublin (currently located 

at the open air part of the Ziemia Lubelska Folk Museum in 

Sławinek) and the preparation of a conservation analysis of 

the area – its road network, water supply and of its planned 

park type character, an analysis of the state of preservation 

of elements which organize the space at the site of the 

planned museum, the delineation of strict and partial con-

servation zones (in the area surrounding the open air muse-

um), as well as the development of the design of the muse-

um itself. The area which is to be taken up by the museum 

is located in the City Park and is quite small and covered in 
fully grown trees. The designed ethnographic park, while 

preserving the existing greenery and the layout of the ter-

rain, is to contain sections dedicated to: the industry of the 

highlands and the miners of the Tatra Mountains (featuring 

a waterwheel-powered blacksmithing hammer, the model 

of which already existed during design, as well as a fulling 

mill), shepherding (shepherd’s huts from the Hala near 

Kopieniec Wielki or from the Polana Olczyska), folk archi-

tecture of the Podhale region (a hut from Olcza, with the 

so-called zachata, which was a storeroom built into the 

posterior wall of the building, forming a kind of tract-and-
a-half structure), the Zakopane style (with models of the 

villa Koliba or Pod Jedlami), church architecture (the 

chapel of the Uznański family in Jaszczurówka, the model 

of which was already completed, the chapel of the 

Korniłowicz family – the closest relatives of the writer 

Henryk Sienkiewicz from Bystre, as well as a wooden 

grave cross), Tirol and Swiss style architecture (the villa 

Poraj on Krupówki street), as well as a technical and com-

mercial zone. 

The initiator of the creation of the Building Miniatures 

Park and its supplementary museums, that are to be dis-
persed around the area was a retired employee of the for-

estry service, modeler and social activist, the chairmen of 

the Skansen National Foundation. He suggested and even 

tried to force the inclusion of too many buildings in the 

museum, mostly related to folk industry, which would 

cause this sector to upset the balance of the whole. He 

planned to make the miniatures more lively by inserting 

moving figurines of Highlanders in a different scale than 

the buildings. His plans also involved the keeping of 

sheep, so that they could graze in between the models, as 

well as preparing an exhibition of cheeses, how they are 

smoked, and a stand for selling them. He was an opponent 
of including the Tirol and Swiss style sectors in the mu-

seum, treating them as obsolete, yet in our opinion omit-

ting them would not do justice to the wealth of diversity 

of the architecture of Zakopane. The construction of the 

miniatures park, should it commence, would without a 

doubt face certain legal hurdles, one of them being the 

problem that not all of the terrain of the park was publicly 

owned. The buildings on the site, the villa Jutrzenka, de-
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signed by Karol Kreczmar, an associate of Stanisław Wit-

kiewicz, which houses the Culture and Sports Center with 

a residential space for its workers, as well as the building 

of the former Musical School, which was deserted during 

the time the course took place, were also not completely 

owned by the Township and their technical condition was 

severe. The decorative elements of the latter building 

were stolen and our measurements and drawings are the 

only currently available documentation. 
The site of the miniatures park has a high degree of 

moisture in the soil, being almost a bog. Due to the exist-

ing greenery, there is currently no available information 

whether meliorating it is feasible. The concept design of 

the construction of the open air miniatures park had the 

preliminary acceptance of the mayor of the Town of Za-

kopane, yet it has not yet been presented to the Town 

Council. There have also been no talks with the heads of 

the Tatra Mountains National Park. The Foundation has 

not yet prepared a study regarding the possibilities of ac-

quiring funds for the future museum. The design that was 

delivered to the Town Hall was and remains a theoretical 
one. It has served its educational purpose, though, as it 

prepared the participating students for their future classes 

on the conservation of historical monuments and conser-

vation design, which are scheduled for the fourth year of 

study. The stocktaking practical classes has been, as of 

the time of this writing, the last one organized in Za-

kopane. The work prepared by the students of the Timber 

Architecture Science Club was preceded by three master’s 

thesis designs developed at the Faculty of Architecture of 

the Kraków University of Technology, the first of which, 

developed at the Landscape Architecture section under 
the supervision of prof. Krystyna Dąbrowska-Budziłło in 

2009, regarded the Podhale Ethnographic Park in the Do-

lina Lejowa. Two others were developed at the Architec-

ture and Urban Design section: the Revitalization of the 

site of the former Spa Building of doctor Chramiec in 

Zakopane; the adaptation of the XIX century villa “Under 

the Mother of God” for a private Gynecology Clinic un-

der the supervision of prof. Zbigniew Białkiewicz in 2007 

and the Stare Kościeliska inn – the reconstruction and 

adaptation for the purposes of a historical exhibition of 

the History of Mining and Steel Milling of the Tatra 

Mountains, also under the supervision of professor Zbig-

niew Białkiewicz in 2007. 
The year 2015 is special, as it marks the passage of one 

hundred years since the death of the founder of the Za-

kopane style, Stanisław Witkiewicz, and the passage of 

one hundred and thirty years since the birth of his son, 

Stanisław Ignacy, also called Witkacy, and has been 

hailed the as the year of the Witkiewicz’s – the father and 

son. The Tatra Museum in Zakopane has prepared, delin-

eated and marked the Zakopane style trail, which numbers 

41 buildings, among them being villa Koliba (Museum of 

the Zakopane style), villa Pod Jedlami (residential build-

ing, currently privately owned by the great granddaughter 

of its founder, the MEP Róża Thun – the daughter of the 
recently deceased professor of the Catholic University of 

Lublin, arts historian and president of Kraków, Jacek 

Woźniakowski), villa Konstantynówka (hotel and restau-

rant), Jutrzenka (Culture and Sports Center, measured by 

the participants of the practical classes in 2010 that are the 

subject of this article), villa Księżówka, the former forest-

er’s quarters, near the road to Kuźnice, expanded in 1881 

to the needs of the aforementioned Róża Krasińska-

Raczyńska neé Potocka, which currently serves as a recol-

lections house for priests), the chapel of the Uznański 

family in Jaszczurówka (sacral building), the building of 
the Tatra Museum, built based on the design sketches of 

Stanisław Witkiewicz and the architectural design of 

Franciszek Mączyński.[14] 
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Анотація. В якості проблеми визначено образну руйнацію та втрату семантичного аспекту урбанізованого простору. Цей 
аспект має традиційне підґрунтя, що втілює соціальну та культурну цінність міського середовища. Трансформація ж місько-
го простору, відповідно з семантичною основою, збереже стійкий образ, типовий для традиційного середовища, що створе-
ний одним з аспектів семантики – категоріями «внутрішнього» і «зовнішнього». Виносяться на розгляд категорії вдоскона-
лення семантичної складової сучасного архітектурного оточення – від регіону до локального об’єкту, що поєднують різні 
рівні міської структури. 

Ключові слова: історичне середовище, семантичний аспект, категорії «внутрішнього» і «зовнішнього» 

 

Постановка проблеми. Актуальність питання поля-

гає у тому, що сучасне місто є динамічною системою і 

розвиток цієї системи має багатофакторне підґрунтя. 
Сучасний стан розвитку міст викликає велику кіль-

кість дискусійних питань у фахівців архітектурної 

галузі з приводу трансформації міського середовища. 

Одним з найвагоміших чинників, що впливають на 

трансформацію, а насамперед, трансформацію істори-

чних центрів – є обмежений земельний ресурс у сере-

дмісті. Яким чином вилучити максимальну користь з 

обмеженої у горизонтальній площині ділянки в роз-

виненій інфраструктурі? Як «рішення» – розбудова у 

вертикальних параметрах. А як результат визначаєть-

ся проблема: з однієї сторони – існуюча міська струк-
тура «доповнюється» новими утилітарними зручнос-

тями, з другої - втручання новобудовами в створений 

протягом століть ландшафт історичних центрів де-

монструє руйнацію естетичної та культурної самобу-

тності і цілісності образу міста, що в рамках зазначе-

ної теми виглядає як проблема втрати семантичного 

аспекту, який має традиційне підґрунтя, та однобічна 

акцентованість на функціонально-економічному об-

ґрунтуванні при створенні новобудов.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

впливу розвитку та регенерації історичного середови-

ща міст протягом останніх років є центральним у дос-
лідженнях науковців таких як Дьомін М.М., Черкасо-

ва Є.Т., Пучков А.О. та багатьох інших. Мета дослі-

джень – це комплексне збереження образу пам’яток в 

історичному середовищі, як окремих об’єктів, так і 

містобудівних утворень. Так, наприклад, значне місце в 

дослідженнях Бевза М.В., Петришин Г.П. займає дета-

льний аналіз «п’ятого фасаду», що є одним з найваго-

міших факторів у збереженні панорам та силуету істо-

ричного міста. У цьому ж напрямку Рочняк Ю.А. розг-

лядає простір рівня дахів як тло для сприйняття висот-

них архітектурних орієнтирів. Ремешило-Рибчинсь-
ка О.І. розглядає актуальність ревалоризації архітекту-

рних ансамблів та збереження їхнього образу в істори-

чному ландшафті України. Образний аспект превалює і 

в дослідженнях Крамарчук Х.П., де покрівля розгляда-

ється в системі семантичних опозицій. Ці аспекти без-

посередньо відповідають за історичний образ міста.  

Таким чином можна відзначити, що в умовах тран-

сформації (регенерації, реновації, ревалоризації) ви-

никає множинність аспектів, що відповідають за збе-

реження цілісності образу історичного міста. Одним 

із множини є і семантичний аспект, який відповідає за 
змістовність. 

Мета статті. Виявити семантику морфології і сфо-

рмулювати теоретичні основи співвідношення катего-

рій «зовнішнього» і «внутрішнього» міського середо-

вища та розробити концепції їх взаємодії в ієрархічній 

структурі містобудівної композиції. 

Виклад основного матеріалу. Згідно традиційних 

визначень теоретиків архітектури таких як Тіц О.О., 

Іконніков О.В., Степанов Г.П, Туркус М.А., Кринсь-

кий В.Ф. та ін., то архітектурна композиція – це ціліс-

на художньо-виразна система форм, що відповідає 
функціональним та конструктивно-технічним вимо-

гам. Адже ураховуючи те, що в останній час задачі 

формування антропогенного середовища ускладню-

ються, то важливим стає дослідити трансформацію 

поняття містобудівної композиції під впливом множи-

ни аспектів, які не можна виключити з процесу реаль-

ного проектування, а особливо при відтворенні та ре-

конструкції історичного середовища.  

Таким чином, у даному дослідженні архітектурна 

композиція розглядається на морфологічному рівні, як 

первинній системі, що відповідає безпосередньо за 

характер та співвідношення елементів внутрішнього і 
зовнішнього простору. Але акцент надається формі 

вираження семантичного аспекту в архітектурній ком-

позиції, що характеризує об'ємно-просторову структуру 

як систему взаємодії категорій «внутрішнього» і «зов-

нішнього», спрямованих на досягнення естетичної ці-

лісності і образної завершеності просторового буття. 

Концепції формування і розвитку теорії композиції 

міських просторів включають аналіз та систематиза-

цію архітектурних, протофілософських, філософських 

і психологічних концепцій, що є теоретичною осно-

вою трактування категорій «зовнішнього» і «внутріш-
нього», їх можливих морфологічних і семантичних 

форм вираження та дозволяють виявити універсальні 

принципи досягнення естетичної цілісності у формоу-

творенні композиції.  

Вихідний теоретичний базис досліджень трансфо-

рмації категорій «зовнішнього» і «внутрішнього» ос-

нований на аналізі концепцій різних наукових сфер, 

що дозволяють обґрунтувати критеріальну основу 
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цілісної ієрархічної системи різномасштабних прос-

торів. На цій основі базується методика дослідження. 

К. Лінч, визначаючи цілі містобудівної політики, 

виділив серед них групу так званих прихованих цін-

ностей або мотивацій. До них він відніс важко фор-

мулюємі, але відчутні якості символічного і чуттєвого 

переживання перебування в місті . До таких якостей 

відноситься і відчуття перебування у внутрішньому 

або зовнішньому просторі. Причому поняття внутрі-
шнього і зовнішнього простору буде залежати від мі-

сця розташування людини в даний момент. 

Фактори трансформації категорій «зовнішньо-

го» і «внутрішнього» в композиції міських просто-

рів. Композиція, як основа формування архітектурно-

просторового середовища, безпосередньо залежить 

від сприйняття людини об'єктивних умов конкретного 

середовища. Цей аспект обумовлює залежність теорії 

композиції від розвитку психологічних та світогляд-

них концепцій. 

Поняття «композиція» – з'єднання, зв'язок. В архіте-

ктурно-просторовому середовищі це обумовленість 
сприйняття зв'язку окремих елементів в естетично цілі-

сну форму, зв'язок людини й форми. Ця концепція за-

снована на ідеях гештальтпсихології (Р. Арнхейм, 

Дж. Гібсон) і функціональної психології (В. Гропиуса й 

ін.) Під впливом діяльнісного та системно-діяльнісно-

го підходів з'являється трактування композиції як гар-

монічного способу побудови форм і просторів та твор-

чого методу. Таке розуміння композиції стало основою 

більшості композиційних тлумачень (О.В. Іконнікова, 

О.О. Тіца, Г.П Степанова, М.А. Туркуса, В.Ф. Кринсь-

кого та ін.) З часом, композиція починає розумітися як 
динамічне поняття – процес, що включає в себе ство-

рення й сприйняття архітектурного об'єкта, зв'язок ар-

хітектора й глядача, мова їхнього спілкування (З. Гіді-

он, К. Линч, Лє Корбюз'є, Б. Дзеві, Р. Вентурі, А. Саа-

ринен, О.В. Іконніков, З.Н. Яргіна, В.І. Іовлев). Від 

традиційного поняття "композиція" розростається в ка-

тегорію, що узагальнює практично всі аспекти – фор-

моутворення, побудову гармонічного середовища, що 

оточує людину, засоби передачі соціальних і художніх 

ідей.  

Таке розширення поняття, визначило закономірну 
появу в теорії суміжних структуруючих прийомів ор-

ганізації теоретичної й практичної інформації. Одним 

з таких прийомів, стосовно архітектури, аналізу й си-

стематизації, став семіотичний підхід, що розвиваєть-

ся під впливом когнітивної психології сприйняття 

середовища. 

Семантичні інтерпретації архітектури також можна 

розділити на ряд напрямків:  

– «читання міста»: від «міста-книги» до «міста-гіпер-

тексту» (А.А. Барабанов, М.В. Пучков);  

– регіональний хронотоп, розвиток подань про образ-

не відбиття архітектурних об'єктів (В.І. Іовлєв,);  
– архітектурна герменевтика як набір культурно обу-

мовлених форм і способів інтерпретації (І.В. Моро-

зов, П.В. Капустін, Г.Я. Мокеєв) 

Слід виділити за Янковською Ю.С. три різних під-

ходи : 

Лінгвістичний: архітектура як «мова», архітектура 

як «текст», архітектура як «знак».  

Більша частина досліджень, на жаль, проводиться 

саме в рамках цього підходу, розробленого для ви-

вчення когнітивних аспектів людської діяльності, на-

цілених на пізнання, а не на перетворення або зміну 

дійсності.  

Образно-асоціативний - заснований на викорис-

танні метафоричного й асоціативного методу компо-

зиційного моделювання на початкових етапах архіте-

ктурного проектування. 
Екзістенційний - заснований на трактуванні архіте-

ктурного об'єкта (простору) як умови й форми буття 

людини у світі, що є породженням значень і змістів. 

Екзістенційний підхід бачиться найбільш плідним. 

Але ці дослідження зупиняються на філософських і 

соціологічних особливостях функціонування архітек-

турного середовища та не надають конкретики форми 

вираження композиції. 

Така класифікація не є взаємовиключною, бо не 

можна уявити формування архітектурного простору 

як буття без залучення визначених закономірностей 

лінгвістичного підходу чи виключити метафоричність 
і асоціативність з процесу композиційного моделю-

вання. Дані дослідження мають спробу поєднати ви-

значенні підходи. 

Таким чином важливо зазначити, що поняття кате-

горій «зовнішнє» і «внутрішнє» на морфологічному 

рівні ототожнюються з поняттям зовнішній простір – 

внутрішній простір. Змістовність цих просторів взає-

мозалежна. З одного боку семантикою «внутрішнього» 

наділяється житло як найбільш традиційний простір 

життєдіяльності людини і відповідно йому співмасш-

табний, з іншого боку – «внутрішнім» може бути весь 
диференційований простір сучасного міста, що спри-

чиняє ієрархічну обумовленість. «Зовнішнє», як зміс-

товне, є символом у внутрішньому просторі. Ці катего-

рії повинні бути між собою композиційно і семантично 

пов'язані. 

Інструментарій трансформації співвідношення 

«зовнішнього» і «внутрішнього» в типологічних 

структурах містобудівних утворень. Ієрархічні рівні 

співвідношення «зовнішнього» і «внутрішнього» в 

містобудівній композиції. Ураховуючи, що у сучасно-

му середовищі ускладнюються зв'язки між людиною 
та оточенням, внутрішнім світом і зовнішніми катего-

ріями, які були за всіх часів джерелом її уявлень про 

світ, важливо відмітити декілька ієрархічних рівнів, з 

точки зору яких розглянуто архітектурну композицію. 

Людина, «мікрокосм» – світ, «макрокосм» - рівень 

осмислення та синтезу, від якого залежить характер 

загального сприйняття, в історичній ретроспективі 

цей характер прямо залежний від понять світогляду та 

світоустрою.  

В трансформації та розвитку цивілізації відношен-

ня зовнішнього і внутрішнього стають усе більш 

складними. Поняття «внутрішнього» позначає і міні-
мальний просторовий осередок і простір селища чи 

міста, і внутрішній простір ландшафтного чи соціаль-

ного локусу.  

Ці внутрішні простори створюють ієрархічну стру-

ктуру, що будується за схемою відносин:  

1) внутрішнє – внутрішнє більш високого ієрархічно-

го рівня(центр будинку – центр селища); 

2) внутрішнє – зовнішнє. 
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З однієї сторони семантикою «внутрішнього» наділя-

ється житло як традиційний простір людини і відпові-

дно йому співмасштабний, з іншого боку – весь дифе-

ренційований простір сучасного міста.  

Виникає необхідність об'єднати на архітектурно-

композиційному рівні всі розрізнені «внутрішні» про-

стори в ціле. 

Це можна зробити на основі просторової структу-

ризації міста де основна увага належить композицій-
ним і семантичним зв'язкам. У цій структурі ведучим 

може бути принцип «естафети» яка передає семанти-

чний зміст сакрального «центра» від нижчого рівня до 

вищого, від меншого масштабу до більшого. У цьому 

смислі ведуча роль приділяється традиційним уявлен-

ням, вираженим у міфологічних образах, що поєднує 

уявлення про світ у цілому і його сакрального центру. 

Такими образами в традиційному розумінні є форма 

вираження композиційного центру, що втілює модель 

світоустрою. У містобудівній композиції композиційні 

центри з точки зору категорій зовнішнього і внутріш-

нього належать до категорії сакрального зовнішнього 
у внутрішньому просторі міста. 

Види трансформацій співвідношення «зовніш-

нього» і «внутрішнього». Можна відзначити, що в 

сучасних умовах трансформація міського середовища 

має такі види:  

1) Системна трансформація.  

2) Структурна трансформація. 

Данні види зазначені по таким напрямкам: 

1) Морфологічний. 

2) Семантичний. 

Трансформація систем в цілому відбувається під 
впливом зміни її окремих складових елементів. Ці 

складові елементи трансформуютья на основі впливо-

вих факторів: 

1) Світоглядних (впливає на характер стуктурних спів-

відношень) 

2) Функціональних (призначення) 

3) Соціальних (розрахунок на використання суб’єктом 

чи групою) 

4) Природніх (унікальні ландшафтні особливості (домі-

нуючи чи знивельовані) середовища) 

Зазначені фактори, як наслідок, також є впливовими 
і на структурні зв’язки в системі взагалі та в середені 

підсистем. Являються формоутворюючими та формо-

трансформуючими складовими. В середовищи втілю-

ються як: 

1) Функціональні зв’язки за видами діяльності.  

2) Соціальні зв’язки. 

3) Зв’язки з природним. 

4) Композиційні звязки. 

5) Смислові зв’язки (семантичні, символічні). 

Впливовість факторів зазначає взаємодію та взаємо-

зумовленість зв’язків як елементів системи, зміну 

їхнього полярного стану, породження іншого об’єкту. 
Взаємодія, як наслідок, стає інтеграційним фактором, 

що відповідає за ціліісність та «зворотній зв’язок». 

В містобудівній композиції система втілюється у 

ланцюзі просторових градацій: внутрішній простір 

локального об’єкта (мікрорівень) → рух (семантика 

«шляху», характеристика спрощений – ускладнений) 

→ внутрішній простір об’єкта громадського призачен-

ня (мезорівень) → рух між міськими осередками 

(мезорівнями в середині системи) – спричіняє об’ємно-

просторову структурність міста у цілому та є таким що 

переводить з мезорівня на макрорівень. Це визначає 

залежність цілісного спийняття системи від часового 

фактору. 

Морфологічні конструкції трансформації у данному 

випадку мають дуалістичне підгрунтя та залежить від 

таких співвідношень, що ототожнюються з категоріями 

«зовнішнього» і «внутрішнього»: 
цілісність – дискретність 

масштб – масштабність  

централізація – децентралізація  

центр – переферія  

вертикальне – горизонтальне  

зовнішнє – внутрішнє  

відкритість – закритість (замкненість) 

протяжність – граничність (обмеженність) 

дистанція – близкість (доступність) 

концентрація – розподіленість  

Семантичні конструкції формування і трансфор-

мації складових міських просторів.  
1) Внутрішні і зовнішні простори несуть традиційну 

семантику наділену позитивними (внутрішнє) і нега-

тивними (зовнішнє) якостями. Відповідно до цього 

вони вибудовуються в ряд бінарних опозицій: 

Космос (Порядок) – Хаос; 

внутрішнє – зовнішнє; 

освоєне - не освоєне; 

обжите – не обжите як вороже; 

антропогенне – природне як дике; 

диференційоване - не диференційоване; 

структуроване – не структуроване; 
2) Протилежний варіант відносин внутрішнього і зов-

нішнього просторів, наділений негативною семанти-

кою «недосконалого» світу людей і позитивною сема-

нтикою абсолютного світу богів: 

внутрішнє – зовнішнє; 

тимчасове – вічне; 

темрява – світло; 

земля – небо; 

низ – верх. 

3) Загальним для цих двох варіантів є відносини: 

особистісного – поза особистісного; 
простіру – не простіру. 

Внутрішній простір, у свою чергу, диференціюєть-

ся як центральне і периферійне. У цій опозиції центр 

наділяється якостями сакрального, а периферія – про-

фанного. Сакральне при цьому приймає якості зовні-

шнього як ідеального, а периферійні частини просто-

ру несуть негативні якості тимчасового. 

В архітектурному середовищі ці опозиції виражені 

замкнутими внутрішніми просторами, співвідношення 

яких із зовнішнім простором засновано на протистав-

ленні (у випадку реалізації семантики з негативними 

якостями), і зіставленні - відкритими внутрішніми про-
сторами або ж наявністю простору-посередника при-

належного як зовнішньому так і внутрішньому просто-

ру (у випадку реалізації семантики з позитивними яко-

стями). 

Це дозволяє визначити додаткові конструкції мор-

фології і семантики, де дуальні положення наділяють-

ся позитивними якостями і переходять у категорію 

складових єдиного позитивного цілого: 
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внутрішнє – зовнішнє; 

антропогенне – природне. 

Принципи взаємодії взаємовідношень категорій 

«зовнішнього» і «внутрішнього» містобудівній компо-

зиції. Зазначені вище положення стають основою в 

визначенні принципів трансформації «зовнішнього» і 

«внутрішнього» та забезпечують певні закономірності 

їхнього морфологічного формоутворення. Такими 

принципами є: 
1) принцип синкретичності внутрішнього і зовнішньо-

го простору (протилежності наділяються якостями 

позитивного); 

2) принцип співвідношення внутрішнього простору як 

ієрархічної структури (внутрішнє може виступати як 

внутрішній простір одного рівня – внутрішній прос-

тір іншого рівня при наявності простору-посеред-

ника або ж перейти в категорію зовнішнього при йо-

го відсутності);  

3) принцип диференціації внутрішнього простору як 

ієрархічної структури (внутрішнє може виступати як 

внутрішній простір – зовнішній простір, у такому 
разі зовнішнє наділяється якостями негативного); 

4) принцип подібності (пізнаваємості) архітектурної 

домінанти на різних ієрархічних рівнях як символу 

зовнішнього у внутрішнім просторі, (домінанта на-

діляється якостями позитивного, ідеального, сакра-

льного і являється ідентичною на різних рівнях); 

5) принцип відтворення автентичності архітектурного 

образу як світової моделі, яка є древнім і найстійкі-

шим свіутоуявленням формуючім цілісність;  

6) принцип дискретності (відокремлення) внутрішньо-

го простору від зовнішнього, (зовнішнє наділяється 
якостями негативного); 

Стратегії розвитку співвідношень категорій «зо-

внішнього» і «внутрішнього» в ієрархії компози-

ційних структур. Регулятивна база трансформацій 

співвідношення. Враховуючі, що трансформація місь-

кого середовища має динамічний характер, то пробле-

ма вдосконалення проектування, а особливо в умовах 

історичних міст, залишається актуальною. Тому ре-

зультати дослідження повинні доповнити методичні 

заходи в створенні регулятивної бази трансформації 

(проектування) містобудівного об’єкта в історичних 
середовищах. Архітектурні універсалії «зовнішнього» і 

«внутрішнього» в змозі стати протоосновою моделі 

відтворення семантичної автентичності об’єкта ( не 

залежно від ієрархічного рівня) та скорегувати його 

морфологію, бо апелюють до таких положень: 

1) світоглядних концепцій періоду створення об’єкту, 

як слідство – світобудова та світосприйняття, що 

безпосередньо впливає на характер співвідношення 

зовнішнього і внутрішнього просторів в об’єкті; 

2) залежність напрямку просторового розгортання 

(горизонтальне, вертикальне); 

3) наявність медіативних елементів що відповідають 
за характер співвідношення. 

До таких регулятивів трансформації відносяться: 

1) Композиційні константи, що є формоутворюючи-

ми: композиційний центр, композиційна домінанта, 

композиційні осі, маса форми (масштаб). 

2) Композиційні характеристики, що відповідають за 

характер співвідношення: нюанс, контраст, тотож-

ність, масштабність. 

3) Композиційні закономірності: формування (транс-

формації) систем та їх декомпозиція, ієрархічне 

співвідношення підсистем, ієрархічне структуру-

вання – елементів підсистем (мікрорівень), підсис-

тем (мезорівень) та системи в цілому (макрорівень) 

та зворотного зв’язку. 

4) Семантичні константи що трансформуються в сим-

воли: 

а) абстрактні змістовні: «ідеальна модель світу»; 
«центр» як сакральне; «світова вісь» (ототожню-

ється з поняттями «світова гора», «світове древо», 

«світовий стовп») як центр простору що фіксує 

середину світу; «простір» як один з основних 

елементів моделі світу; «шлях» як образ зв’язків 

між елементами; 

б) конкретні геометричні (відносяться до інструмен-

тарію створення універсальних систем, не багато-

значні що моделюють реальну морфологію): круг 

як втілення ідеального в площині; квадрат, хрест 

(перехрестя). 

5) Принципи формоутворення (трансформації) взає-
модії категорій «зовнішнього» і «внутрішнього» в 

містобудівній композиції. 

6) Види трансформації в яких основним регулятором 

виступає ієрархічний рівень. 

Моделі співвідношень категорій «зовнішнього» і 

«внутрішнього» в містобудівних структурах. На 

основі проведеного дослідження виявлені певні зако-

номірності співвідношень «зовнішнього» і «внутріш-

нього». Ці закономірності дозволяють узагальнити та 

змоделювати співвідношення в міській композиції. В 

ретроспективі містобудування, шляхом композицій-
но-ієрархічних співвіднесень, утворюється складна 

просторова структура міста: внутрішній простір міста 

вичленовується з зовнішнього природного середови-

ща, потім за східним принципом зі «тканини» місько-

го середовища вичленовується внутрішній простір 

міського центра і центрів меншого структурного рів-

ня, що створюють, тим самим, новий ієрархічний рі-

вень відносин «зовнішнього» і «внутрішнього». По-

дальша диференціація структури продовжується шля-

хом діалектичних переосмислень. Внутрішній простір 

міського центра сакралізується і стає «зовнішнім» 
стосовно кварталів житлової забудови, одухотворяю-

чи її, прилученням до вищих цінностей.  

Повторення композиційної кульмінації на більш 

високому структурному рівні веде до посилення сим-

волу, до більш тісного образно-композиційного зв'яз-

ку внутрішніх просторів міста з зовнішнім оточенням. 

Важливо зазначити, що при переході з нижчого іє-

рархічного рівня до вищого категорії «зовнішнього» і 

«внутрішнього» можуть змінювати свою семантичну 

полярність: макрорівень = внутрішнє – мезорівень = 

зовнішнє, на другому рівні системи співвідношення 

мезорівень переходить в категорію «внутрішнього» 
відносно макрорівня і втілює конструкцію аналогічну 

до попередньої – мезорівень = внутрішнє – макрорі-

вень = зовнішнє. Така схема дієва у випадку співвід-

ношення як протиставлення. 

Якщо на всіх рівнях міської структури зберігається 

певна композиційна диференційованість, то конструк-

ції вибудовуються за схемою ототожнення: «внутріш-

нє» мікрорівень = «внутрішнє» мезорівень = «внутріш-
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нє» макрорівень, змінною є лише «маса форми» – «зо-

внішнє» привноситься у внутрішню структуру як сим-

вол. Така структурність трансформації забезпечує ана-

логічність, подібність семантичної форми вираження 

композиційного центра на різних структурних рівнях.  

Критерії оцінки трансформації співвідношень 

категорій «зовнішнього» і «внутрішнього». Як кри-

теріальні положення морфологічних співвідношень 

можна виділити визначені і достатньо розроблені такі 
положення:  

1. Композиційно-містобудівна оцінка. 

2. Функціональна обумовленість композиційного рі-

шення. 

3. Обумовленість композиційного рішення природни-

ми факторами. 

4. Образно-естетична оцінка. 

Змістовними критеріями трансформації можна за-

значити: 

1. Включення та збереження фрагментів природного 

ландшафту як категорії «зовнішнього» у міському 

середовищі на будь-якому ієрархічному рівні, а та-
кож винесення природного начала в семантичну 

(семіотичну) категорію як протооснову при ство-

ренні архітектурних об’єктів. 

2. Підвищення рівня гуманізації об'єкта на будь-якому 

ієрархічному рівні (масштабність, співвідношен-

ність, детлізація, просторово-світлові ознаки, тощо).  

3. Збереження семантичної насиченості середовища 

(вузлів, осередків, локусів), що відповідають за 

створення цілісного образу сучасного середовища 

на кожнім ієрархічнім рівні. 

4. Застосування морфологічних засобів відтворення 
семантичної основи. 

5. Створення бази регулятивів для керування проек-

том на стадії узгодження проектної документації 

при забудові в історичному середовищі. 

Висновки.  

Зазначено, що на даний момент гостро стоїть про-

блема міської трансформації та втрати (зміни) змісто-

вного аспекту архітектури, що корінням йде в тради-

ційні витоки, і одностороння акцентуація її морфоло-

гічної сторони в ситуації глобальної урбанізації світо-

вого простору з його надмірною інформативністю. 
Це, як правило, призводить до втрати цілісного обра-

зу, що виражає соціальну та культурну самобутність 

міського середовища.  

1. Прийняття до уваги змістовної основи архітекту-

ри, може докорінно змінити морфологію архітектур-

ного простору, збільшивши його естетичну цінність. 

Перетворення вищезгаданого простору відповідно до 

семантичної основи дозволить зберегти спадкоємність 

стійких образів характерних для традиційного сере-

довища, створених архітектурними універсаліями – 

«зовнішнім» і «внутрішнім», які в свою чергу могли б 

збільшити символічну насиченість сучасного архітек-
турно-просторового середовища від регіону до об'єк-

та, об'єднавши тим самим, усі ієрархічні рівні міської 

структури. 

2. На основі отриманих наукових результатів, а осо-

бливо в сучасних напрямках розвитку та вдосконален-

ня композиційних понять, в сфері позиціювання архі-

тектурної композиції в напрямку змістовності, важливо 

визначити екзістенційний підхід. Цей підхід стає вихі-

дним теоретичним базисом основи співвідношень кате-

горій «зовнішнього» і «внутрішнього» в композиції 

міських просторів. На основі такого підходу можна 

найбільш повно поєднати та трансформувати існуючи 

класичні поняття архітектурної композиції, новітні 

напрямки системного й лінгвістичного підходів, та ін-

тегрувати з суміжних сфер психології, протофілософії, 

філософії концептуальні основи, що є визначаючими в 

сприйнятті просторового буття. Це, в свою чергу, 
спричиняє трансформацію поняття «цілісність» в «ди-

намічну цілісність», бо буття не є одномоментним, ста-

тично зафіксованим, а передбачає існування, екзистен-

цію у часі і просторі, який під впливом множини чин-

ників постійно змінюється і трансформується. Відпові-

дно такими змінними сучасного міста є категорії «зов-

нішнього» і «внутрішнього», бо безпосередньо зале-

жать від певних об’ємно-просторових співвідношень в 

міських просторах, часу їх створення та характерному 

в цей період світорозумінню. Виникає кільцевий 

зв’язок де певний історичний період має певну уяву 

про світобудову взагалі та відповідає за характер світо-
сприйняття, це в свою чергу впливає на формування 

об’ємно-просторової структури, яка в смисловому на-

вантаженні втілює та матеріалізує світоустрій.  

3. Застосовані методики дослідження композицій-

них складових трансформації категорій «зовнішньо-

го» і «внутрішнього» базуються на класичних мето-

дах досліджень та додатково мають спеціальні мето-

ди. Ці методи відповідають за моделювання співвід-

ношень категорій «зовнішнього» і «внутрішнього». 

До таких спеціальних методів належать: метод інтег-

рації та інтерпретації концептуальних положень теорії 
архітектури, філософії, психології, антропології, лінг-

вістики, які дозволяють виявити узагальнені законо-

мірності формування композиційного центру з погля-

ду категорій «зовнішнього» і «внутрішнього» та їх-

ньої форми вираження; абстрактне моделювання до-

зволяє визначити узагальнені принципи організації та 

співвідношення категорій «зовнішнього» і «внутріш-

нього»; конкретне моделювання дозволяє визначити в 

композиційних структурах об’єктів різних ієрархіч-

них рівнів перевірити узагальнені моделі композицій-

но-просторової структури архітектурних об'єктів.  
Унікальність методики полягає у можливості мето-

ду інтеграції визначити східність (подібність) понять 

«зовнішнього» і «внутрішнього» в різних наукових 

сферах та завдяки методу інтерпретації застосувати 

цю понятійну східність в архітектурній сфері. 

4. Визначено основні впливові чинники трансфор-

мації категорій «зовнішнього» і «внутрішнього»: 

1) композиційні константи – належать до класичних 

засобів та відповідають за форму вираження кате-

горій «зовнішнього» і «внутрішнього»; 

2) семантичні складові – є моделюючими співвідно-

шення «зовнішнього» і «внутрішнього»; 
3) композиційні принципи трансформації «зовнішньо-

го» і «внутрішнього» – втілюють формоутворення 

за певними закономірностями співвідношення;  

5. На основі аналізу архітектурних об’єктів виявлено: 

1) характерні об’ємно-просторові типи формоутво-

рення категорій «зовнішнього» і «внутрішнього», 

їх змістовне навантаження та форму вираження як 

символу; 
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2) зазначені три ієрархічні рівні міських просторів, що 

втілюють закономірності об’ємно-просторового та 

смислового співвідношення категорій «зовнішньо-

го» і «внутрішнього»; 

3) виявлені види трансформацій містобудівної компо-

зиції. 

6. Створена регулятивна база трансформації кате-

горій «зовнішнього» і «внутрішнього» в ієрархії міс-

тобудівних композиційних структур. До таких регу-
лятивів відносяться: 

1) Композиційні константи, що є формоутворюючи-

ми: композиційний центр, композиційна домінанта, 

композиційні осі, маса форми (масштаб). 

2) Композиційні характеристики, що відповідають за 

характер співвідношення: нюанс, контраст, тотож-

ність, масштабність. 

3) Композиційні закономірності: формування (транс-

формації) систем та їх декомпозиція, ієрархічного 

співвідношення підсистем, ієрархічного структуру-

вання – елементів підсистем (мікрорівень), підсис-

тем (мезорівень) та системи в цілому (макрорівень) 
та зворотного зв’язку. 

4) Семантичні константи що трансформуються в сим-

воли: 

а) абстрактні змістовні: «ідеальна модель світу»; 

«центр» як сакральне; «світова вісь» (ототожню-

ється з поняттями «світова гора», «світове древо», 

«світовий стовп») як центр простору та фіксує се-

редину світу; «простір» як один з основних еле-

ментів моделі світу; «шлях» як образ зв’язків між 

елементами; 

б) конкретні геометричні (відносяться до інструмен-
тарію створення універсальних систем, не багато-

значні моделюючи реальної морфології): круг як 

втілення ідеального в площині; квадрат, хрест 

(перехрестя). 

5) Принципи формоутворення (трансформації) взає-

модії категорій «зовнішнього» і «внутрішнього» в 

містобудівній композиції. 

6) Види трансформації в яких основним регулятором 

виступає ієрархічний рівень. 

7. Розроблено узагальнені моделі зв'язку компози-

ційних центрів як форми вираження категорій «зов-

нішнього» і «внутрішнього», об'єднуючих різні ієрар-

хічні рівні міського середовища Така модель може 

бути реалізована на основі: 

а) виявлених принципів формування архітектурної 

композиції, окрім принципу дискретності; 
б) тотожного та нюансного зіставлення внутрішнього 

та зовнішнього простору; 

в) просторової структуризації де основна увага нале-

жить зв'язкам на основі «подібності». У цій струк-

турі ведучим може бути принцип «естафети» яка 

передає семантичний зміст сакрального «центра» 

від нижчого рівня до вищого, від меншого масшта-

бу до більшого; 

г) створення (збереження) акцентованої системи 

центрів; 

д) наявності архітектурної домінанти наділеної сим-

волічними якостями; 
є) на семантичному рівні, де безліч домінант міста 

повинні нести єдине (близьке) значеннєве наванта-

ження (єдиний смисл). Головний смисл – зовнішнє 

як сакральне (в ідеалі «світову модель»). 

Критерії оцінки трансформації – є такими, що від-

повідають за фактори впливу на трансформацію та є 

аналітичним інструментарієм у формоутворенні спів-

відношень категорій «зовнішнього» і «внутрішнього».  

Результати дослідження відносяться до гуманітар-

ного аспекту архітектури і є критеріальною основою в 

її формуванні з погляду діалогу людина – середовище. 
Можуть бути застосовані при підготовці студентів за 

фахом: «Містобудування», «Архітектура», «Дизайн 

міського середовища», «Реконструкція та реставра-

ція» у розділі «Регенерація історичних міст», а також 

при новому проектуванні в умовах збереження істо-

ричного середовища. 
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Sustainable development or irreversible destruction? (Theory of relationship between the categories of "external" and  

"internal" in an urban space composition) 

A.G. Shtainer 
Abstract. The problem under study is an image destruction and loss of the semantic aspect of an urbanized space. This aspect has a 
traditional basis that embodies social and cultural values of the urban environment. Transformation of the same urban space accord-
ing to the semantic basis will preserve a stable image typical of the traditional environment created by one of the semantic aspects – 
categories of internal and external. Considered here are the categories that can improve the semantic component of the modern archi-

tectural environment from a region to a local object, and link different levels of the urban structure.  
Keywords: historical environment, semantic aspect, categories of «internal» and «external» 

87

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015 www.seanewdim.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos  
 

 

 

 

 

 
 

The journal is published by the support of 

Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült a Rózsadomb Contact Kft nyomdájában. 

1022 Budapest, Balogvár u. 1. 

www.rcontact.hu 
 

Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015 www.seanewdim.com

http://www.rcontact.hu/

	NAT_III(7)_58_cimlap.pdf (p.1)
	NAT_III(7)_58_belso.pdf (p.2)
	impres_.pdf (p.3-4)
	NAT_III(7)_58_Content.pdf (p.5-6)
	Dulo_O_article_form_MED.pdf (p.7-10)
	Huzak_article_form.pdf (p.11-13)
	Zubchenko_SA_article.pdf (p.14-17)
	Lyzogub_Artemenko_B_article_form.pdf (p.18-20)
	Malyarska_N_article_form.pdf (p.21-23)
	Meleha_article_form.pdf (p.24-27)
	Shorobura_article_.pdf (p.28-31)
	Savka_I_article_form_.pdf (p.32-34)
	Lyzogub_V_S_article_form.pdf (p.35-38)
	Korolyova_O_article.pdf (p.39-42)
	Grechko_E_article_form.pdf (p.43-45)
	Katsaraba_O_article_VET.pdf (p.46-48)
	Bilyi_O_article_form_CHEMISTRY.pdf (p.49-52)
	Kunshenko_B_article_form_.pdf (p.53-57)
	Roman_S_article_NAT_.pdf (p.58-61)
	Sidletskyi_V_article_ECOLOGY.pdf (p.62-65)
	Kozenko_O_ article_form.pdf (p.66-68)
	Kupach_T_article_form_GEO.pdf (p.69-73)
	Sadowska_EJ_article_form_new.pdf (p.74-81)
	Shtainer_A_article_new_form.pdf (p.82-87)
	end.pdf (p.88)

